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Förord 

Vi vill börja med att tacka Erika Taube, personalstrateg hos Tekniska Verken i Kiruna som var 

intresserad och positiv till vår studie och som under hela studiens tid varit till stor hjälp för oss. 

Vi tackar även chefer och medarbetare hos Tekniska Verken i Kiruna som tog sig tid att delta i 

våra intervjuer och tack vare dem var vår studie möjlig att genomföra - TACK! 

  

Tack till vår handledare Tage Alalehto, Umeå Universitet som gett vägledning och konstruktiv 

feedback genom studietiden. Stort tack till Gudrun Engström, lärare i Kiruna som tog sig tid och 

läste igenom vår studie och gav oss feedback som var till mycket stor hjälp. 

  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för gott och respektfullt samarbete vilket gett oss 

lärdom om oss själva och varandra. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att beskriva och analysera hur ett värdegrundsarbete uppfattas av 

medarbetare och chefer samt om det finns skillnader mellan medarbetare och chefers uppfattning 

av en värdegrund. Studien var begränsad till att studera Tekniska Verken i Kirunas 

värdegrundsarbete. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer och totalt 

genomfördes sexton stycken intervjuer med olika yrkeskategorier inom organisationen. I studien 

framkom det att medarbetare och chefer upplever att organisationen har en god 

organisationskultur och en relativt god samhörighet inom organisationen. Samtliga medarbetare 

och chefer är medvetna om värdegrunden men det råder en differens i hur den kommer till 

uttryck i det dagliga arbetet hos de anställda. Det läggs ett ansvar på de anställda att själv tolka 

och förstå värdegrunden eftersom det inte finns en definition av den. Ledning och chefer har en 

central roll i värdegrundsarbete eftersom det är de som ska föregå med gott exempel och ett 

ansvar ligger hos dem att förklara syftet och vad man vill åstadkomma med ett värdegrundsarbete 

till de övriga anställda inom organisationen.  
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Inledning  

Vi vill studera fenomenet värdegrundsarbete eftersom det är ett aktuellt ämne som många 

organisationer inom olika branscher arbetar med idag. Begreppet värdegrund har blivit allt 

vanligare och det finns flertal orsaker till varför en organisation skapar en värdegrund. I många 

fall används värdegrund som en riktlinje för anställda inom en organisation för att gemensamt 

arbeta mot samma mål.  

 

I ett blogginlägg på HR Sverige bloggen hösten 2013, ställde Daniel Almstedt som är HR-

generalist frågan “Företagets värdegrund - skapar den nytta eller är det bara meningslösa 

floskler?”. Han menar att många organisationer har en värdegrund nedskriven men att den inte 

ger någon konkret effekt inom organisationer. Om en värdegrund ska skapa effektivitet krävs att 

det bedrivs ett aktivt arbete med den. En värdegrund bör användas i samtliga beslut som ska 

fattas inom en organisation och beslutar man utan att beakta värdegrunden kan det leda till ett 

felaktigt beslut. Om organisationer lyckas med att integrera värdegrunden i mål, affärsidé och 

vision kan organisationer nå framgång och skapa goda förutsättningar för framtida arbete 

(Almstedt, 2013).  

 

Författaren Philipson (2011) menar att när en organisation skapar en ny värdegrund som är tänkt 

att känneteckna kulturen måste synsätten och värdena presenteras med beaktande till den redan 

existerande organisationskulturen. Processen med att skapa en ny kultur innebär att man försöker 

förändra och påverka medarbetarnas synsätt samt försöka ersätta fördomar med öppnare synsätt 

och attityder. För att lyckas med detta är det viktigt att man har en bild av vilken inställning och 

vilka värderingar medarbetare har. Det är även viktigt att man inte kränker deras integritet utan 

att medarbetarna har rätt till egna värderingar och åsikter. För att skapa en framgångsrik 

organisation bör man eftersträva en gemenskap vad gäller värderingar, både horisontellt och 

vertikalt samt mellan ledning, chefer och medarbetare. Detta innebär inte att det måste finnas en 

total gemenskap vad gäller värderingar utan det handlar om att ha en grund av värden som alla 

inom organisationen kan utgå ifrån (Philipson, 2011).  

 

Hedin och Lahdenperä (2013) beskriver att värdegrund består av två delar. Den första delen är 

värde som är sammansatt av olika värderingar och dessa värderingar beskriver attityder, 

tyckande, prioriteringar och reaktioner av olika händelser. Den andra delen är grund som är något 

hållbart och fast till exempelvis en organisation. För att skapa samhörighet används gemensamma 
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värderingar inom en organisation och de särskiljer organisationer från varandra. En gemensam 

värdegrund används för att skapa samhörighet, mening, identitet och regler i en organisation.  

 

För att undersöka om en värdegrund skapar nytta för en organisation och dess medarbetare har vi 

valt att studera en specifik organisations värdegrund. Organisationen är av intresse att studera 

eftersom det är en relativt stor organisation som bedrivit värdegrundsarbete under några år och 

om detta arbete skapat en samsyn inom organisationen. Den organisation som vi valt att studera 

är Tekniska Verken i Kiruna som är ett kommunägt företag. Företaget levererar dricksvatten, 

renar avloppsvatten och tar hand om gator, parker och gatubelysning. De snöröjer väg efter varje 

snöfall, hämtar avfall i hela Kiruna Kommun och levererar fjärrvärme från det lokala värmeverk 

dygnet runt (Tekniska Verken, 2015). Vi valde att studera bolaget eftersom det finns en variation 

i yrkeskategorier och deras verksamheter är utspridd på flera arbetsställen i Kiruna Kommun. 

Detta i sin tur kan skapa olika förutsättningar för organisationen och dess anställda att bedriva ett 

värdegrundsarbete.  

 

År 2011 beslutade bolaget att man skulle skapa och arbeta med en värdegrund. Orsaken till att 

Tekniska Verken valde att skapa en värdegrund var för att man såg vikten av att ha en gemensam 

grund för att vägleda medarbetare inom organisationen. Organisationen började med att avsätta 

en halv arbetsdag där anställda blev indelade i grupper och tillsammans gick de igenom vad som 

menas med värdegrund och betydelsen av ett företags varumärke. Som avslutning fick grupperna 

ta fram fyra värdeord vardera ur en lista med förslag på ord men de hade även möjlighet att ta 

fram egna ord. Då utbildningen var avslutad sammanställdes orden som tagits fram av 

medarbetarna. Ansvarsfulla, effektiva, kompetenta och stolta var de ord som var mest 

förekommande och som blev Tekniska Verkens värdegrund.  
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Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en gemensam värdegrund inom en 

organisation uppfattas av medarbetare och chefer och om det finns skillnader mellan chefer och 

medarbetares uppfattning av värdegrundsarbete.  

  Frågeställningar 

● Hur upplever medarbetare och chefer kulturen på Tekniska Verken?  

● Vilken kännedom har medarbetare och chefer om värdegrunden? 

● Fyller värdegrunden någon funktion i det dagliga arbetet?  

● Har chefer och ledning någon funktion i värdegrundsarbetet? 
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Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt kommer teori och tidigare forskning presenteras vad gäller organisationskultur, 

värdegrund samt chefers roll i värdegrundsarbete. Organisationskultur, värdegrund och chefers 

roll i värdegrundsarbete påverkar eller påverkas av en organisations värdegrundsarbete. 

Organisationskultur kan påverka värdegrundsarbete och detta i sin tur kan även påverka 

organisationskulturen. Chefer kan ha en betydande roll i värdegrundsarbete eftersom de 

vanligtvis är med i framtagning en av värdegrund och kan ses som förebilder i ett 

värdegrundsarbete.  

 

Organisationskultur 

Många forskare har olika definitioner på organisationskultur, Bang (1999) beskriver ett antal 

faktorer som forskare har gemensamt när de förklarar begreppet organisationskultur. Det första är 

att många forskare anser att organisationskultur finns med i människors medvetande. 

Organisationskultur är något som en organisations medarbetare har gemensamt och det påverkar 

medarbetarnas sätt att agera och tänka. Hur man agerar och uppfattar det som sker i en 

organisation påverkas av kulturen och överförs från redan anställda medarbetare till nya 

medarbetare. Det sista som Bang beskriver är gemensamt för olika forskare vad gäller 

organisationskultur är att medarbetare efter en tid kommer att ta kulturen för givet eftersom den 

blir en norm inom organisationen. Lindkvist, Frode-Bakka och Fivelsdal (2014) beskriver vidare 

att en organisations kultur är ett sätt att reducera olika osäkerheter som kan uppstå och med hjälp 

av kulturen kan man få en mer överskådlig bild av en organisation. Organisationskultur ses som 

något stabilt. I och med att kulturen ses som något stabilt kan följden bli att man inom 

organisationen inte ser de förändringar som bör göras och vill fortsätta arbeta som man alltid 

gjort eftersom det anses som något stabilt och varaktigt.  

 

Bang (1999) förklarar att det i en organisation finns tre faktorer som påverkar kulturen som 

skapas. Den första faktorn som påverkar kulturen är individer. Individer skapar kulturen genom 

olika kunskaper, personligheter, värderingar och målsättningar. I en organisation har individer 

olika roller till exempel administratör, ingenjör, mekaniker, eller lokalvårdare och medarbetare 

påverkar kulturen med sin tidigare bakgrund och personlighet. Den andra faktorn är 

omgivningsbestämda faktorer. Medarbetare i en organisation är skyldiga att utföra 

arbetsuppgifter och dessa styr vad de ska prioritera. Arbetsuppgifterna styr även hur medarbetare 
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förhåller sig till varandra och arbetet. Den tredje faktorn är kulturutvecklingsprocessen. 

Medarbetare i en organisation bör sträva mot samma mål och det kan vara att nå lönsamhet eller 

att medarbetare trivs hos arbetsgivaren. Interaktionen som skapas mellan medarbetare när de 

samordnar sina arbetsuppgifter för att nå en målsättning resulterar i att det skapas en gemensam 

förståelse och uppfattning bland medarbetarna (Bang, 1999).  

 

Schein (2010) menar i sin tur att kulturen kan delas in i tre nivåer, det vill säga artefakter, normer 

och värderingar samt grundläggande antaganden. Artefakter handlar om det som är observerbart 

i kulturen och är den konkreta nivån av en kultur. Det kan vara beteenden, språk, texter och 

fysiska föremål. Artefakter är lätta att tyda men kan missuppfattas om man inte förstår betydelsen 

av dem eftersom artefakter påverkas av andra nivåer i kulturen. En organisations värderingar 

innebär val som är gjorda om vad som anses bra och mindre bra. Normer visar vad som är 

lämpligt att göra i olika sammanhang, så kallade oskrivna regler och normer reducerar osäkerhet 

om hur man beter sig i olika situationer. Värderingar och normer vägleder medarbetarna i deras 

beteende och är lättast att upptäcka när någon bryter mot en norm. Grundläggande antaganden är 

det som utgör kärnan i varje kultur. Det är sådant som vi tar för givet och ser som sanning. Det är 

antaganden om hur medarbetare ska bete sig i olika situationer.  

 

Chatman och Cha (2003) menar att kultur i en organisation skapas på avdelningar samt i 

arbetsgrupper och kulturen som uppstår kan motarbeta eller vägleda en organisation att utföra 

strategiska mål. Man kan se organisationskultur som en stark kraft som tydliggör vad som anses 

viktigt och den koordinerar medarbetarnas arbete för att inte skapa ineffektivitet och noggrann 

övervakning. När medarbetare uppmuntras och får möjlighet att uttrycka kreativa idéer samt göra 

sitt yttersta skapas en hanterbar kultur. Chatman och Cha (2003) beskriver även att starka 

organisationskulturer har två karaktärsdrag och dessa drag är att de anställda är överens om vilka 

värden man önskar ha inom organisationen exempelvis attraktiva och kompetenta. Det andra 

draget är att medarbetarna arbetar och värdesätter de värden man kommit fram till. Skillnaden 

mellan karaktärsdragen är att det första draget så bör anställda vara överens om vilka värden 

organisationen ska arbeta mot medan det andra draget handlar om att anställda arbetar utifrån 

dessa värden. Om båda dessa karaktärsdrag är höga råder det en god organisationskultur och är 

karaktärsdragen låga råder det en svagare organisationskultur. Vissa företag kan ha låg grad av 

det ena karaktärsdraget och hög grad av det andra och det kan till exempelvis vara 

högteknologiska företag eftersom man inom företaget är oense om hur man bör prioritera. 
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Marknadsföringsavdelningar kan till exempelvis fokusera på produkter som skall passa till deras 

kunder medan medarbetare som arbetar på ingenjörsavdelningar fokuserar på produktdesign.  

 

Tsai (2011) konstaterar att organisationskultur förmedlar medarbetares skilda värderingar, 

övertygelser, antaganden och organisationskulturen är länken som håller samman organisationen. 

En organisation som har gemensamma värderingar och riktlinjer för hur man ska bedriva sin 

verksamhet för anställda kan ses som ett verktyg för att uppnå mål och arbetsuppgifter (Tsai, 

2011). Vad dessa värderingar har för betydelse i en organisation beskrivs mer ingående i 

nedanstående avsnitt.  

Värdegrund 

Värdegrund kan ses som en aspekt av organisationskultur eftersom det specifika är att den är 

uppmanande och det är ett medvetet val en organisation gör för att hålla organisationen samman. 

Den ska ge medarbetare vägledning i det dagliga arbetet, i tveksamma situationer och när beslut 

ska fattas. Värdegrund riktar sig mot inställningar och attityder en organisation har och står för. 

Den belyser de betydelsefulla ställningstaganden som gäller vad som betraktas viktigt samt vad 

som är värdefullt. Värdegrunden förtydligar viljan om hur en organisation eller företag bör 

framstå och den är en sammanställning av medarbetares åsikter, tankar och värderingar. När man 

har skapat en värdegrund måste det synas i hela organisationen genom agerande, åtgärder, 

handlingar och ledningen har ett stort ansvar i denna process (Hogedal, 2003). Granberg (2011) 

menar däremot att det är svårt för en organisation att påverka kulturen med värdeord, eftersom 

värderingar kan vara dolda och undermedvetna på arbetsplatsen.  

 

Värderingar har en betydande faktor i olika arbetssituationer och värderingar kan ha en 

motiverande verkan. Om de får en mening för medarbetare kan det leda till samverkan mot de 

värderingar som finns inom organisationen. De kan även ha en påverkan på förväntningar och 

attityder hos medarbetare. Värderingar kan påverka medarbetares handlingar samt 

förhållningssätt och på motsatt vis om det inte finns en tydlig värdegrund kan det i sin tur leda till 

att medarbetarna inte känner samhörighet. Detta kan resultera i att medarbetare säger upp sig från 

sitt arbete. Negativa konsekvenser som kan uppkomma när det råder en skillnad mellan 

medarbetarens egna värderingar och organisationens officiella värderingar är bland annat att det 

kan uppstå oro, stress och missnöje bland medarbetare. Dessa faktorer kan leda till sämre resultat 

för organisationen eftersom medarbetarna utför arbetsuppgifter på ett icke önskvärt sätt (Singh 
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och Ajay, 2011). Även Moynihan och Pandey (2008) poängterar vikten av att medarbetare känner 

en samhörighet med organisationen. Om ledningen och medarbetarna har en gemensam 

definition av en värdegrund och denna kommuniceras kan det underlätta arbetet i organisationen. 

För att kunna ha en gemensam definition krävs det delaktighet mellan samtliga medarbetare i en 

organisation.   

 

Lencioni (2002) menar att syftet med en organisations värderingar är att de skall vägleda 

medarbetarna i det dagliga arbetet. Värderingar hjälper till att sätta gränser när det gäller 

organisationens operationella och strategiska frihet och det i sin tur gör att de anställdas beteende 

begränsas. Organisationer bör upprätta definitioner av värderingar för att vara säkra på att 

medarbetare och ledning har samma syn på dessa samt vad värderingarna ska nå upp till. Även 

Bruzelius och Skärvad (2004) poängterar vikten av att skapa en tydlig vägledning och 

exemplifiera värderingar för att de ska få en gemensam betydelse inom hela organisationen. Det 

kan i sin tur leda till att medarbetarna får en förståelse om vad organisationen står för och vad 

som förväntas av dem. I arbetet med att ta fram värderingar som organisationer ska arbeta med i 

dagsläget och i framtiden menar Argandoña (2003) att det är viktigt att de är trovärdiga, några 

enstaka, överensstämmande och i rätt ordningen, det vill säga att den viktigaste värderingen skall 

vara först. Vidare skall värderingar vara utmanande men ändå möjliga att uppnå, legitimt 

betraktande av medarbetare och ledning samt tydligt kommunicerade i hela organisationen. För 

att kommunicera värdegrundsarbetet genom hela organisationen behövs ett gott ledarskap vilket 

beskrivs i nedanstående avsnitt.  

Chefers roll i värdegrundsarbete 

I många organisationer har ledningen en viktig roll för den anda som råder inom organisationen 

samt för de värderingar och beteenden som man önskar främja. En organisations ledning har 

makt och det är den som har ytterst ansvar för resurserna och hur dessa skall fördelas. (Lindkvist, 

Frode-Bakka & Fivelsdal, 2014). Chatman & Cha (2003) menar vidare att ledarens roll är att 

upprätthålla och utveckla en effektiv organisationskultur och kulturen ska inte lämnas åt slumpen. 

Detta eftersom organisationer bör använda sin kultur till fullo för att kunna genomföra sina 

strategier och uppmuntra innovation.  

 

Strid (1999) anser att intern kommunikation är något som är nödvändigt för att en organisation 

skall fungera bra. Medarbetarna inom organisationen förväntar sig av ledningen att få information 
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om vad man ska göra, hur man ska utföra arbetsuppgifterna samt varför man gör på ett visst sätt 

och vilket resultat man vill åstadkomma. Tsai (2011) förklarar vidare att om det råder en god 

samverkan mellan ledare och medarbetare kan det skapa god kommunikation och samarbete 

inom organisationen. Ledarens arbete med värderingar bör värdesättas för att bibehålla en stark 

organisationskultur och det resulterar i att medarbetare tar efter beteendet vilket kan minska 

konflikter.  

 

Philipson (2011) menar att man skapar framgång genom värdegrundsarbete om det råder ett 

gemensamt språk på arbetsplatsen. Alla involverade måste förstå orden på liknande sätt för att 

kunna lyckas. Ledarna skall ses som förebilder enligt Hatch och Scultz (1997) när det gäller 

organisationskulturen som ska råda på arbetsplatsen och det är något som ska genomsyra i arbetet 

de gör. En gemensam organisationskultur ska råda på hela organisationen oavsett vilken 

befattning man har. Philipson (2011) menar vidare att ledaren har i uppgift att tydliggöra de 

värden och värderingar som organisationen vill att medarbetarna ska vara med och verkliggöra. 

En ledare som är skicklig har förmåga att visa det organisationen vill vad gäller värden och 

värderingar och ledarskap innebär att hjälpa medarbetare inom organisationen. Man kan inte 

förändra människor och människor ändrar enbart på sig om de inser att de har något att tjäna på 

förändringar.  
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Metod 

I följande avsnitt kommer en redogörelse för hur vi har gått tillväga i studien och motivering till 

våra gjorda val.  

 

Kvalitativ metod  

Kvalitativ forskning består av en vilja att studera händelser, normer, handlingar och värden från 

individers perspektiv. När man studerar subjektets perspektiv önskar man att se saker och ting 

från individens synvinkel (Bryman, 2012). Problemområdet och syftet avgjorde val av metod i 

studien eftersom vi vill kunna beskriva individers uppfattning av ett studerat ämne. För att kunna 

genomföra undersökningen väl beslutade vi oss för att använda kvalitativ metod eftersom 

förhoppningen är att metoden ska hjälpa oss att besvara syftet i studien. Den kvalitativa intervjun 

ska förhoppningsvis leda fram till att vi får kunskap om medarbetares och chefers uppfattning av 

värdegrundsarbete på Tekniska Verken. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer 

eftersom det gav oss möjlighet att kunna avvika från den bestämda ordningen på frågorna och det 

gav oss möjlighet att ställa följdfrågor på svar från intervjupersonerna (Bryman, 2011). Enskilda 

intervjuer utfördes för att få den enskilde medarbetarens tolkning och uppfattning av 

värdegrunden och om det fanns eventuella skillnader mellan medarbetares och chefers 

uppfattning av den. Möjligheten att ställa följdfrågor finns i en kvalitativ metod och det ger ett 

omfattat och fördjupat svar från informanten (Hayes, 2000).  

Förkunskaper     

För att få en ökad förståelse för det ämne som skulle studeras sökte vi teorier i tidigare litteratur 

som vi använt inom programmet; i databaser, studerat vetenskapliga artiklar samt annan litteratur 

som inte ingått i programmet. Vi tog hjälp av lärare och handledare på Umeå Universitet med 

vägledning angående relevanta vetenskapliga texter och litteratur.  

Intervjuguide 

Utifrån tidigare forskning och teori skapades en intervjuguide (Se bilaga 1) som fungerade som 

ett stöd när intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden bestod av tre teman: organisationskultur, 

värdegrund och chefers roll i värdegrundsarbete. Syftet med dessa teman var att kunna beskriva 

hur värdegrundsarbetet ser ut inom organisationen för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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Dessa tre teman användes även i teorigenomgången, resultatet och i analysen för att skapa en röd 

tråd genom hela uppsatsen. Intervjuguidens utformning skapades så utrymme fanns för 

följdfrågor.  

Provintervju och mailutskick  

När intervjuguiden var färdig utfördes en provintervju med en medarbetare på Tekniska Verken 

för att testa frågorna som utformats och om de gick att genomföra eller var tvungna att förändras 

samt om vi hade tillräckligt med tid till förfogande för frågorna. Lantz (2013) menar att man bör 

göra provintervjuer för att kunna få förslag till olika förbättringar i sin intervjuguide. På grund av 

att både chefer och medarbetare skulle intervjuas skapades två intervjuguider eftersom en del 

frågor troligtvis skulle lämpa sig bättre till chefer och andra till medarbetare. Intervjuguiderna var 

nästan identiska, endast några få frågor skiljde sig åt och därför valde vi att endast göra en 

provintervju på intervjuguiden för medarbetare. Efter provintervjun fick medarbetaren komma 

med synpunkter på intervjuguidens utformning och förståelsen för frågorna. Då medarbetaren 

förstod intervjufrågorna och var positiv till upplägget av intervjun valde vi inte att göra någon 

revidering av den utformade intervjuguiden. Provintervjun med medarbetaren inkluderades i 

resultatet och analysen för medarbetare. När intervjuguiden var färdig skickades mail (se bilaga 

2) ut till samtliga chefer och medarbetare som blivit utvalda för intervju. Mailet började med en 

kort presentation av oss själva och följdes av beskrivning om syftet med studien. Information 

gavs om att intervjuerna skulle vara helt anonyma och det var frivilligt att delta samt att 

medarbetarnas enskilda uppgifter enbart används i studien och det inte skulle gå utläsa vem som 

sagt vad.  

Urval 

Sexton stycken intervjuer genomfördes med medarbetare på Tekniska Verken i Kiruna. För att 

göra ett urval av totalt 150 medarbetare användes en anställningslista som vi fick tilldelad av 

Tekniska Verken och utifrån denna kategoriserades personalen in i tre kategorier: chefer, 

tjänstemän samt övriga medarbetare. Vi har tagit hjälp av vår kontaktperson på Tekniska Verken 

för att vara säkra på att vi kategoriserade personalen korrekt utifrån arbetsuppgifter och vilken 

yrkeskategori de tillhörde. När kategorierna var gjorda användes ett systematiskt urval inom varje 

kategori det vill säga var åttonde medarbetare inom kategorierna blev utvald och totalt var det 

fyra till fem stycken från varje kategori som blev intervjuade. I ett systematiskt urval menar 

Bryman (2011) att samtliga medarbetare har lika stor chans att komma med i studien.  
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Bryman (2011) menar vidare att forskaren väljer respondenter systematiskt ur en urvalsram och 

från denna ram kan forskaren välja ut var 10:e eller var 50:e respondent. Kön, yrkeskategori och 

ålder redovisas inte på grund av att säkerställa respondenternas anonymitet. Båda könen är 

representerade och spridning finns vad gäller ålder och yrkeskategorier. Vi valde att göra ett 

systematiskt urval för att samtliga medarbetare på Tekniska Verken skulle ha lika stor möjlighet 

att delta i undersökningen samt att det inte skulle gå att tyda vilka som deltagit. Dessa grupper 

studerades för att se eventuella skillnader i upplevelsen av värdegrundsarbete mellan chef och 

medarbetare. Tjänstemän och övriga medarbetare delades upp för att säkerställa större spridning 

av yrkeskategorier eftersom ett systematiskt urval gjordes. Om denna fördelning inte skapats 

kunde risken vara att enbart få medarbetare från en yrkeskategori inom organisationen kom med 

eftersom vi valde att genomföra systematiskt urval. 

   

Av de sexton medarbetare som förfrågades för intervju valde ett antal medarbetare att inte delta 

och vissa medarbetare besvarade inte mailen som skickats och vid kontakt med dem som inte 

besvarat mailet var det några som inte var anträffbara. På grund av detta skickades fler 

slumpmässiga förfrågningar ut till andra. När sexton respondenter som valt att delta i studien var 

klara bokades konferensrum på Tekniska Verken och ett antal intervjuer genomfördes på 

intervjupersonernas egna arbetsplatser. Det var viktigt att respondenterna kände sig trygga och 

avslappnade i sin arbetsmiljö. En intervjusituation bör präglas av en lugn och god kontakt och 

därför bör intervjuerna ske på en plats som är neutral (Bjørndal 2005). 

Tillvägagångssätt  

Innan intervjuerna valde vi att dela upp vem som skulle vara observatör och anteckna samt vem 

som skulle vara intervjuare. Vi höll i åtta intervjuer vardera och intervjuerna varade mellan tjugo 

till trettio minuter. Före samtliga intervjuer förklarades syftet med studien, respondentens rätt att 

avbryta intervjun, respondentens rätt att inte besvara frågor samt att respondenten skulle vara 

anonym under hela studien. Efter godkännande att få spela in intervjuerna samt information om 

de etiska aspekterna började intervjuerna. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna ta ut det 

som var intressant för syftet och frågeställningarna. Vi medverkade båda under majoriteten av 

intervjuerna eftersom vi ville säkerställa att få svar på det som skulle undersökas och båda kunde 

bidra med följdfrågor vilken stärkte förståelsen av svaren. 



 

 

17 

Databearbetning och analys   

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna ordagrant för att kunna tolka 

och reflektera över det insamlade datamaterialet och det blev början på vår analys. Vi analyserade 

transkriberingarna var för sig och reducerade bort sådant som inte var nödvändigt, uttalanden 

som inte rörde det studerade ämnet för vår studie. När transkriberingen var klar valde vi att 

reducera datamängden till det vi valt att analysera. Lantz (2007) menar att sådant som inte är 

relevant för att kunna besvara frågeställningen är lämpligt att reducera bort. Utifrån 

frågeställningarna och de tre teman, organisationskultur, värdegrund och chefers roll i 

värdegrundsarbetet valde vi att kondensera datamaterialet ur meningsenheter från 

transkriberingarna för att sedan koda materialet från de tre temana. Kategorisering genomfördes 

ur frågorna i intervjuguiden och dessa blev även underrubriker i resultatet. När detta var klart 

gick vi återigen genom datamaterialet och kunde tyda att några underrubriker var likartade och 

därför valde vi att slå ihop en del rubriker som hade samma betydelse. När vi kategoriserat och 

kodat samtliga intervjuer kunde vi utläsa mönster och återkommande svar samt skillnader i 

respondenternas uppfattningar. Likheter och skillnader i medarbetare och chefers uppfattningar 

framkommer separat i resultatet för att sedan i analysen belysa de i relation till varandra. 

Bearbetning av data från medarbetare och chefer gjordes separat och på likadant sätt. Processen 

med att analysera materialet pågick från att vi genomförde intervjuerna till att studien var 

genomförd och klar.  

Tillförlitlighet, trovärdighet och kvalité  

Bryman (2011) menar att det finns fyra kriterier inom tillförlitlighet. Det första kriteriet är 

trovärdighet, som innebär att man ska skapa trovärdighet i resultatet genom att forskningen har 

genomförts utifrån de regler som finns samt att man redovisar resultatet till respondenterna för att 

säkerställa att man uppfattat de svar man fått korrekt. Det andra kriteriet är överförbarhet, som 

innebär i vilken grad resultatet är detaljerat beskrivet så studien kan göras i en liknande miljö. Det 

tredje kriteriet är pålitlighet, som innebär att man ska redogöra för alla val man gör i 

forskningsprocessen och samtliga slutsatser ska vara berättigade. Det sista kriteriet är möjlighet 

att styrka och konfirmera, som innebär att forskaren inte medvetet tagit hjälp av egna värderingar 

för att kunna genomföra studien.  
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Intervjuguidens frågor skapades utifrån tidigare forskning, teorier och studiens frågeställning 

vilket stärker trovärdigheten. Resultatet av intervjuerna besvarar tidigare forskning och våra 

frågeställningar vilket innebär att det som avsågs att undersökas har undersökts. Frågorna har 

förhoppningsvis uppfattas rätt av respondenterna vilket resulterar i att tillförlitligheten stärks. För 

att öka trovärdigheten i studien granskades intervjuguiden av uppsatsskrivarna och handledaren 

på Universitetet. Under intervjuerna ställdes liknande frågor till samtliga respondenter eftersom 

vi ville undvika att ställa ledande frågor om inte förtydligande behövdes på något uttalande.  

 

Vi valde att genomföra en provintervju för att stärka tillförlitligheten eftersom vi då fick vetskap 

om hur frågorna uppfattades av respondenten och på så sätt kunde vi se om något i intervjuguiden 

behövde förändras. Provintervjun fick oss som intervjuare att reflektera över våra prestationer 

vilket resulterade i att vi kände oss säkra och trygga i våra roller under de riktiga intervjuerna. 

Som en följd av att respondenterna var medvetna om ämnet före intervjuerna kan det ha påverkat 

trovärdigheten eftersom de hade möjlighet att förbereda sig inom ämnet och kunde därför besvara 

frågor på ett sätt de inte hade gjort om de inte vetat om ämnet innan intervjun.  Innan intervjuerna 

genomfördes tog vi inte del av Tekniska Verkens dokument (Se bilaga 3) eftersom vi ville vara 

objektiva vid intervjutillfällena och inte skapa en förutfattad bild av organisationen och dess 

medarbetare. När resultatet var färdigställt jämfördes Tekniska Verkens dokument med resultatet 

från intervjuerna och man kunde då utläsa att det fanns samband mellan respondenternas 

upplevelse av värdegrunden och organisationens definition. För att öka trovärdigheten i studien 

gick vi igenom resultatet tillsammans och analyserade det och Bryman (2011) menar att 

forskarna ska komma överens hur materialet ska tolkas för att kunna öka tillförlitligheten i 

studien. I metoden har vi beskrivit och motiverat de tillvägagångssätt som gjorts i studien så 

detaljerat som möjligt på grund av att studien ska kunna överföras till andra undersökningar. Vi 

har även varit tydliga i de överväganden som gjorts och förankrat dem i empiri och teori för att 

öka pålitligheten. 
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Etiska överväganden 

Bryman (2011) beskriver vikten av att beakta de fyra forskningsetiska grunderna,  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om studiens syfte. Det 

ska framgå att deltagande är frivilligt och respondenter när som helst kan avböja medverkan i 

studien. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma om de vill delta i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas uppgifter ska behandlas med 

anonymitet och personuppgifter ska behandlas med säkerhet så ingen obehörig kan komma åt det. 

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som samlas in om respondenterna endast används i 

studiens ändamål. De fyra principerna användes i samtliga beslut vad gäller planering av studien, 

datainsamling samt redogörelse för resultatet. I mail som skickades ut till respondenter framgick 

studiens syfte och vad som förväntades av respondenterna således uppfylldes informations- och 

samtyckeskravet. Respondenterna som valde att delta i studien informerades vid intervjutillfället 

om deras rättigheter att när som helst kunna avbryta sin medverkan eller avstå en fråga. Material 

har bevarats oåtkomligt för obehöriga och därav har nyttjande- och konfidentialitetskravet 

uppnåtts. Samtliga transkriberingar anonymiserades eftersom inte namn, ålder eller befattning 

framkom. Data och information från respondenterna har endast använts för studiens ändamål.  
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Resultat  

 

I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras utifrån tre teman; 

organisationskultur, värdegrund samt chefers roll i värdegrundsarbete. Medarbetarnas och 

chefernas resultat kommer att presenteras var för sig. Några citat från intervjuerna kommer även 

att redovisas i resultatet.  

 

Medarbetares synpunkter 

Organisationskultur 

Nästan samtliga respondenter upplever kulturen som öppen, det vill säga att man kan vara rak 

och säga vad man tycker. En av respondenterna anser att kulturen har förändrats lite grann 

eftersom Tekniska Verken de senaste två åren anställt ny personal. Förr kände alla varandra och 

man kunde prata med vem som helst medan det idag har blivit lite större uppdelningar inom 

organisationen. Trots att fler grupperingar uppstått är kulturen ändå rätt så öppen och man håller 

god ton till varandra. 

  

Några respondenter upplever att det råder en god kultur i deras egna grupper eftersom de är 

mindre grupper med en bra sammanhållning. Respondenterna menar att det har blivit 

förbättringar på Tekniska Verken. Förut kunde det skämtas om kommunalare då man talade om 

att det var en som arbetade medan två som stod och tittade på, men så är det inte längre. En 

respondent nämner att dessa förbättringar främst beror på att det kommit in relativt unga personer 

med akademisk utbildning. Tidigare var det främst lite äldre entreprenadfolk hen arbetade med. 

Organisationen har bra värderingar eftersom man är mån om personalen och saker sköts på rätt 

sätt. Det existerar inte mycket fördomar och man välkomnar nya medarbetare. En annan 

respondent tycker att det finns många subkulturer beroende på vilken avdelning man arbetar inom 

men upplever inte att det funnits tecken på utfrysning. Personen menare vidare att man inte 

känner alla men man beter sig väl mot varandra. 

 

Några respondenter arbetar avskilt från Tekniska Verken och har svårt att svara på hur kulturen är 

inom organisationen då de nästintill aldrig möter några andra än personer i deras arbetsgrupper. 
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Samhörighet mellan avdelningar 

Citatet nedan belyser uppfattningen om att det råder en bristfällig samhörighet mellan 

avdelningar inom organisationen.  

 

”Man gör projekt på vissa avdelningar och som kan vara till nytta för andra avdelningar men 

den informationen vidarebefordras inte. Det skulle vara bättre för företaget om det var bättre 

samhörighet inom företaget.”   

  

Nästan samtliga respondenter upplever att samhörigheten mellan avdelningar hade kunnat vara 

bättre och konstaterar att man inte samarbetar mellan avdelningar. Samhörigheten upplevs 

stundtals bristfällig och problemet är att medarbetarna är utspridda och det försvårar 

samhörigheten då man sällan ses fysiskt och detta kan bli ett hinder. En respondent tycker 

däremot att man inte talar med varandra fastän man är ett bolag. Det är ”vi” mot ”dem” och man 

beskyller varandra. Några respondenter upplever att det råder en god samhörighet men när det 

inte fungerar väl är det på grund av att man sitter långt ifrån varandra. En respondent menar 

vidare att samhörigheten är god eftersom man köper tjänster av varandra inom Tekniska Verken.  

 

Gemensam bild av Tekniska Verken på avdelningen och mellan avdelningar 

Mer än hälften av respondenterna upplever att det finns en gemensam bild av Tekniska Verken 

och att det bedrivs ett aktivt arbete med att skapa en gemensam bild. Detta har börjat märkas utåt 

mot samhället då Tekniska Verken verkar vara en omtyckt arbetsgivare. Organisationen har 

arbetat mycket med värdegrundsfrågor de senaste åren vad gäller hur man ska bete sig både inom 

och utanför företaget. De som arbetar hos Tekniska Verken ska vara stolta över vad de gör och 

har bland annat liknande kläder, pratar inte illa om andra avdelningar och Tekniska Verken är 

snabb med att leverera information. En respondent tycker det blivit en mer gemensam bild sedan 

man började med värdegrundsarbetet. Några respondenter har svårt att svara på om det finns en 

gemensam bild av Tekniska Verken hos medarbetarna och om det bedrivs ett aktivt arbete med 

att få en gemensam bild. Detta på grund av att man knappt träffar medarbetare inom andra 

avdelningar. Det finns en skillnad i synen på Tekniska Verken mellan dem som arbetar i 

produktion och dem som är administrativa. De som arbetar i produktionen och inom olika 

tjänstekategorier pratar om företaget på olika sätt.  
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Kommunikation i organisationen på avdelningen, mellan avdelningar samt mellan chef och 

medarbetare 

Nästan samtliga respondenter anser att kommunikationen på avdelningen fungerar bra och det är 

allt från telefon till mailkonversationer. En respondent upplever inte att kommunikationen 

fungerar på avdelningen eftersom hälften av medarbetarna i arbetslaget sitter i en annan byggnad. 

Mer än hälften av respondenterna menar att kommunikationen mellan avdelningar hade kunnat 

vara bättre. Alla avdelningar är beroende av varandra och om det brister i ledet vad gäller 

kommunikationen kan det leda till att många kunder blir lidande. Budskapet kommer inte alltid 

fram eller så blir det missförstånd och detta kan gälla kommande arbeten eller förändringar. 

  

När det gäller kommunikationen mellan chef och medarbetare tycker nästan samtliga 

medarbetare att det fungerar bra. Dörrarna är öppna och chefer med underanställda ska ha 

arbetsplatsträffar fyra gånger per år, medarbetarsamtal och lönesamtal. En respondent tycker 

däremot att kommunikationen mellan chef och medarbetare kan bli bättre eftersom respondenten 

saknar närvaro från chefen ibland. 

Värdegrund 

Medarbetarnas förståelse av värdegrund 

Citatet nedan belyser medarbetarnas förståelse av värdegrunden och hur de kan återkoppla det 

dagliga arbetet till värdegrunden.  

 

”Man tar på Tekniska Verkens jacka när man går ut till kommunmedborgarna och bär jackan 

med stolthet att man står för Tekniska Verkens arbete. Börjar man skämmas kommer man inte 

göra ett bra jobb.” 

  

Samtliga respondenter är medvetna om Tekniska Verkens värdegrund och hur den skapades. 

Några respondenter tycker inte att man tänker på den dagligen men att den tas upp då och då. 

Respondenterna tycker att värdegrunden är det man ska sträva mot istället för något man är och 

det är beskrivande ord.  
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Värdegrundens tillämpning i det dagliga arbetet 

Citatet nedan beskriver hur värdegrunden tillämpas i det dagliga arbetet.  

 

”Ansvarsfull är att man utför sina arbetsuppgifter på utsatt tid och då hamnar effektiviteten 

också där då man inte slarvar bort tid. Kompetent är att man har rätt utbildning, om inte annat 

får man mer utbildning. Med stolt är det att när man gjort klart ett arbete är stolt över det man 

lämnar ifrån sig, att man gjort sitt bästa.” 

  

Samtliga respondenter kan koppla värdegrunden till det dagliga arbetet. En respondent anser att 

hen ska vara effektiv eftersom det är skattemedel man arbetar med och mycket bygger på att 

Tekniska Verken arbetar mot kund. För att göra ett bra arbete måste man vara stolt över det 

arbete man gör och det är viktigt att man är ansvarsfull och gör det bästa man kan och göra det 

med ett miljötänk. När det gäller kompetent är det att man har rätt person vid rätt plats. 

  

En av respondenterna menar att det är viktigt att man bemöter kundens klagomål och att kunden 

inte känner sig felbehandlad. I den situationen måste man stå för det man säger och göra sitt 

bästa. Det är på ett sådant sätt som hen kan koppla sitt arbete till värdegrunden. Ytterligare en 

respondent menar att det är just effektiviteten som kan tillämpas i det dagliga arbetet och som 

ingenjör arbetar man som konsulter till andra avdelningar inom företaget och där kommer 

effektiviteten in. Man drar inte iväg med kostnader och man ska stå för spetskompetens inom 

företaget. En annan respondent menar att man måste leverera ansvar eftersom man levererar till 

andra avdelningar och kunder. En respondent tycker att hen känner en stolthet när man går från 

jobbet eftersom man försöker att göra världen bättre med sitt arbete. 

 

Förmedling av värdegrunden inom organisationen 

Nästan samtliga respondenter menar att värdegrunden förmedlas bland annat när ledningen har 

presentationer och några nämner även att den förmedlas via intranätet, lönesamtal, 

verksamhetsplanering, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. En respondent poängterar att de 

utöver ovanstående aldrig ser värdegrunden eftersom den inte finns i fikarummet eller något 

liknande och värdegrunden finns inte heller med på företagets hemsida. Det man arbetar med ska 

gå i en röd tråd med hela värdegrunden. En annan respondent tycker att man hade kunnat arbeta 

mer med värdegrunden.  
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Delaktighet i framtagning av värdegrunden 

De respondenter som arbetade på Tekniska Verken när värdegrunden togs fram upplever att de 

varit delaktig i framtagningen av denna. De fick vara med och skriva olika förslag sedan blev det 

dessa fyra ord. Några respondenter arbetade inte på Tekniska Verken när värdegrunden togs 

fram. En respondent som började strax efter framtagningen upplever att hen kom in bra i 

värdegrundsarbetet och blev en del i förnyelseprocessen. Ytterligare två respondenter som 

började en tid efter framtagningen av värdegrunden upplever att man inte har gjort desto mer 

efter att man tog fram värdegrunden men man är delaktig i sitt arbete. Man har rätt att säga vad 

man tycker och tänker och man blir inte åsidosatt. 

  

Saknad definition  

Nästan samtliga respondenter upplever inte en avsaknad vad gäller definition av värdegrunden 

eftersom man får själv tolka hur man känner och orden kan betyda olika för olika personer. Det 

kan vara lättare att ta till sig värdegrunden när det inte finns en definition av den. Några 

respondenter menar att det på ett sätt kan vara svårare att förhålla sig till värdegrunden när man 

själv får definiera den. Det är diffusa värdeord och det är otydligt vad företaget menar när dem 

uttrycker att anställda ska vara ansvarsfulla, kompetenta, stolta och effektiva, orden kan uppfattas 

olika inom organisationen. 

 

Motiv till framtagning 

Nästan samtliga respondenter tror att motivet till framtagningen är att man ska skapa en 

gemensam syn på företaget, hur man ska arbeta inom Tekniska Verken samt ha samma mål. 

Motivet till framtagningen av värdegrunden är att människor ska se gott på Tekniska Verken och 

att man är ett hjälpsamt och bra företag. Det är lättare om man som anställd vet vilken riktning 

man arbetar mot, vad man strävar efter och vad man arbetar med. En respondent anser att det är 

viktigt att man som företag har samma värdegrund som beskriver hur man beter sig på arbetet, 

mot arbetskollegor och kunder.  
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Värdegrundens framtid 

Citatet nedan beskriver vilken betydelse värdegrunden bör ha i framtiden hos anställda. 

 

“Jag hoppas ju att alla medarbetare ska anamma värdeorden och vara stolt över sitt arbete och 

sitt företag. Det är jättetråkigt att prata med någon och som inte nöjd med företaget. Är man inte 

nöjd kanske man ska söka sig någon annanstans.” 

  

Samtliga respondenter tror att det kommer bedrivas ett värdegrundsarbete i framtiden eventuellt 

att man kommit på andra saker som förbättrar och förstärker värderingarna. Arbetet behöver 

fortsätta att uppmärksammas så att det till slut blir en norm och inte bara en nyhet. Strävan är 

alltid att det ska bli bättre och inte sämre. En respondent tycker det är viktigt att ha något att falla 

tillbaka på och speciellt om det händer mycket i en organisation. Några respondenter tycker det är 

lätt att värdegrunden faller i glömska om den inte aktualiseras. Några andra respondenter tycker 

att man bör träffa varandra inom företaget oftare och ha olika workshops eller föreläsningar.  

Chefers roll i värdegrundsarbete 

Chefens betydelse i förmedlandet av värdegrunden 

Nästan samtliga respondenter upplever att chefen varit en förebild vad gäller att arbeta effektivt, 

ansvarsfullt, stolt och kompetent och detta genomsyras till övriga medarbetare. Chefer är 

förebilder genom deras beteenden. Däremot upplever en respondent att hens chef inte varit en 

förbild vad gäller att arbeta efter värdegrunden och detta kan ha att göra med att personen är 

relativt ny på avdelningen.  

  

Ledningens roll 

Nästan samtliga respondenter anser att ledningen har en viktig roll i att värdegrundsarbetet 

efterföljs. De tar upp värdegrunden på möten, informationsträffar med VD och 

introduktionsdagar för nyanställda. Det är ledningen som ser till att alla får känna sig delaktiga. 

Om ledningen inte visar vägen och arbetar efter orden kommer det genomsyra hela 

organisationen och detta kan medföra att medarbetarna inte förstår syftet med värdegrunden. 

Ledningen har en stor inverkan i arbetet och det är dem som ska skapa bra arbetsmoral. Några 

respondenter upplever att det aktiva arbetet med värdegrunden har minskat och man bör arbeta 

mer med det samt ha mer gränsöverskridande arbeten. Man ska vara stolt över hela bolaget och 

inte bara för det man själv arbetar med.  
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Chefers synpunkter: 

Organisationskultur 

Samtliga chefer upplever att organisationskulturen är öppen och man gör inte någon skillnad vad 

gäller kön eller något annat. Medarbetare inom företaget har möjlighet att komma med 

synpunkter och förslag och Tekniska Verken är mån om sin personal samtidigt som det finns ett 

stort kundfokus. Några respondenter menar att kulturen kan vara sämre på vissa avdelningar. Det 

är en kulturförändring som man håller på att göra i och med värdegrunden och det tar lång tid att 

förändra en kultur. En av respondenterna kommer sedan tidigare från den privata sektorn och 

menar att Tekniska Verken är en bra arbetsgivare som tar hand om sina anställda. Det råder en 

god kultur, är en trivsam arbetsplats och värdegrunden har blivit en viktig del i företagsklimatet. 

  

Samhörighet mellan avdelningar 

Samtliga respondenter upplever att det finns en god samhörighet på Tekniska Verken. Det finns 

en ”vi” känsla och man hjälper varandra även fast man inte arbetar inom samma avdelning. En 

respondent upplever att det är ett problem när man är spridda på många olika platser och inte 

träffas regelbundet. Trots detta upplever hen en bra samhörighet eftersom man försöker hjälpa 

varandra om det finns behov. En annan respondent menar att man inom avdelningarna är flexibla 

och kan hjälpa varandra med olika uppgifter och en chef kan även göra medarbetarnas uppgifter 

om det skulle behövas.  

 

Bild av företaget som vill förmedlas ut till medarbetare 

Några respondenter anser att Tekniska Verken tar ansvar för både sin verksamhet och 

medarbetarnas välmående. Bolaget vill förmedla ut att det råder en öppenhet och ständiga 

förbättringar samt att alla medarbetare ska få vara med och påverka i olika beslut. Det ska råda en 

hög arbetsmoral och högt i tak. En respondent upplever att företaget vill förmedla ut till 

medarbetarna att man ska visa stolthet över att arbeta på Tekniska Verken. En annan respondent 

menar att Tekniska Verken som arbetsgivare värdesätter teamkänsla. Öppenhet och 

kommunikation är viktigt dels att man har en teamkänsla och dels att det inte finns någon hierarki 

på den avdelning som hen arbetar inom.  
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Gemensam bild av Tekniska Verken på avdelning och mellan avdelningar 

Samtliga respondenter upplever att det finns en gemensam bild av Tekniska Verken samt att det 

bedrivs ett aktivt arbete med att skapa en gemensam bild av organisationen.  Det kan vara svårt 

att säga hur det ser ut på vissa avdelningar och stundtals kan det vara svårt att skapa en samsyn 

inom hela organisationen. Arbetet med att få en gemensam syn inom organisationen är något som 

pågår ständigt. Det kan vara lättare för de som inte arbetar i produktionen att hålla koll på intranät 

eftersom de har större tillgång till datorer och därför kunna ta del av information enklare. Det 

finns en orienteringskarta som ledningen fastställer och det ska gå en röd tråd från 

företagsledningen ner till varje avdelning och enhet till enskilda medarbetare och i 

orienteringskartan är en del värdegrundsarbete. En respondent menar att de i ledningsgruppen 

ibland kan ta för många beslut och sedan hinner inte alla beslut genomföras i alla led innan nästa 

beslut tas. Det är ett enormt arbete med att genomföra ett beslut från ledningshåll och genom alla 

led i organisationen. 

  

Kommunikation i organisationen 

Citatet nedan belyser hur chefer upplever att kommunikationen i organisationen fungerar mellan 

chef och medarbetare. 

 

“Jag försöker alltid att boka egen tid med mina medarbetare så man syns som chef. Det är viktigt 

att man syns för det har man igen.” 

  

Samtliga respondenter upplever att kommunikationen fungerar bra på avdelningen eftersom de 

sitter nära varandra och får den dagliga kontakten. Kommunikationen kan dock vara bristfällig 

mellan olika avdelningar eftersom man i vissa fall sitter långt ifrån varandra och det bästa hade 

varit om alla fanns på samma ställe. Samtliga respondenter upplever även att kommunikationen 

mellan dem som chef och deras medarbetare är god. De försöker att informera deras medarbetare 

om information som kommer ifrån ledningsgruppen. En respondent menar att kommunikationen 

alltid kan bli bättre vad gäller att informera och kommunicera och det är viktigt att information 

kommer ut till de anställda. Det gör de dels genom personalmöten och via intranätet. Tekniska 

Verken inte är inte en så pass stor arbetsgivare och vill man nå ut med information gör man det 

via mail, intranät eller telefonsamtal. En annan respondent anser att informationen kan vara 

bristfällig för de som inte har tillgång till en dator. Det har varit tal om att sätta upp skärmar i 

fikarummet och på avdelningen. 
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Värdegrund 

Värdegrundens funktion i det dagliga arbetet 

Citatet nedan beskriver hur chefer kan uppfatta värdegrunden i det dagliga arbetet.  

 

“Personligen är jag mycket stolt över att arbeta på ett företag som värdesätter sina medarbetare 

och tar större ansvar än vad som förväntas och aktivt arbetar med att förbättra verksamheten” 

  

Samtliga respondenter har vetskap om vilken värdegrund som Tekniska Verken har. 

En respondent beskriver värdegrundens funktion i det dagliga arbetet genom att beskriva 

ansvarsfulla som ett viktigt ord och att man bör känna ansvar för företaget och arbetsuppgifterna. 

Företaget satsar mycket på utbildning och därav blir de anställda kompetenta. Effektiva, arbetar 

de med genom att det finns system där man debiterar arbeten man gör per timme. Man ska som 

medarbetare känna att man arbetar mot projekt och det är en beställare som betalar ens tid. 

Anställda på Tekniska Verken hör inte nu för tiden något negativt om arbetsgivaren och det 

kunde de tidigare höra på orten. En annan respondent menar att hen inte går och tänker på 

värdegrunden varje dag. Att man är ansvarsfull i sitt arbete och man utgår från att alla gör sitt 

yttersta.  

  

En respondent menar att värdegrunden ska genomsyra det dagliga arbetet. De som beställer 

tjänster av Tekniska Verken förutsätter att de ska utföra ett effektivt arbete med en god 

kompetens. Tekniska Verken lägger in kompetensutveckling i samtliga medarbetares mål för att 

säkerställa att de utvecklas och underhåller sin kompetens. Alla tar ett eget ansvar för de uppdrag 

de har och stoltheten visas bland annat i det faktum att de har relativt låg personalomsättning. 

Förut hade organisationen ett sämre rykte då många ansåg att de som arbetade för organisationen 

inte gjorde något då det var fyra man på en spade men så är det inte längre. Respondenten menar 

att de försöker att effektivisera hela processen genom alla led. 

   

Förmedling av värdegrunden inom organisationen 

Några respondenter upplever att det skulle kunna bedrivas ett mer aktivt arbete med att förmedla 

värdegrunden. Det skulle exempelvis kunna finnas med i datorerna som en start bild när man slår 

igång den samt att det ska finnas skärmar med intranätet där värdegrunden ska vara synliga på 

samtliga avdelningar. En respondent menar att det enda hen gör när det gäller förmedling av 

värdegrunden är att kommunicera ut den på arbetsplatsträffar. De gör en målbild för 
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avdelningarna, för varje individ där värdegrunden finns med. Några andra respondenter beskriver 

att värdegrunden förmedlas i organisationen genom att finnas på intranätet, årsredovisningar, 

fikarum, verksamhetsplaner, anställningsintervju, medarbetarsamtal och lönesamtal.  

 

Medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet 

Samtliga respondenter upplever att medarbetarna är delaktig i processen med att dagligen arbeta 

med värdegrunden. Medarbetarna är delaktig främst på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 

Ju längre tid det har gått sedan värdegrunden togs fram har den glömts bort en aning. En åsikt är 

att arrangera workshops under resans gång för att diskutera värdegrunden. Alla medarbetare bör 

känna igen sig i värdegrunden och kunna arbeta efter den. Medarbetarna vara med i 

framtagningen av värdegrunden men även i efterkommande värderingsmätningar. 

 

Saknad av definition  

Några respondenter upplever att det hade varit bra med ett förtydligande om vad värdegrunden 

betyder eftersom det idag är en ganska bred beskrivning av den. Det hade kunnat underlätta om 

det fanns en konkretisering vad Tekniska Verken menar med värdegrunden. En respondent 

påpekar att det finns en lathund där det finns beskrivning av värdegrunden för att medarbetarna 

ska få en bättre förståelse av den. Alla kan ha olika uppfattningar om värdegrunden även om det 

finns en definition på den.  

  

Motiv till framtagning 

Respondenterna tror att orsaken till framtagningen av värdegrunden var att bygga upp förtroendet 

och skapa en samsyn inom Tekniska Verken. Värdegrunden ska leda till att anställda strävar mot 

samma mål. Några respondenter var inte med i framtagandet av värdegrunden men de tror också 

att motivet var att få en samsyn inom organisationen för att säkerställa att de klarar sina 

åtaganden och på så sätt kan de få en hög kundnöjdhet. Dessa aktiviteter ökar även gemenskapen 

inom företaget eftersom de arbetar mot samma värdegrund som alla har varit med och tagit fram. 

 

Värdegrundens framtid 

Samtliga respondenter är överens om att man bör fortsätta arbetet med värdegrunden inom 

Tekniska Verken. Några respondenter menar att risken finns att det faller i glömska om man inte 

kontinuerligt arbetar med den. Man bör nog ha någon sorts återkoppling en gång per år mot 

värdegrundsarbetet och den får inte bara finnas som tryckta ord någonstans. En respondent menar 
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vidare att det är viktigt att ha ett värdegrundsarbete eftersom det är lätt att falla tillbaka till det 

gamla om man inte har en värdegrund. Arbetet med värdegrunden var mer aktivt i början när den 

introducerades men det har varit tyst ett tag och man hinner glömma bort. En respondent tycker 

att det hade varit bra om man gick igenom värdegrunden igen och såg om man kanske kunde 

ersätta något ord. Respondenten menar att man skulle kunna göra en lättare variant av 

värdegrundsarbetet som startade 2011 då medarbetarna fick vara delaktiga och ta fram 

värdegrunden och på så sätt se om det är dessa ord man bör arbeta efter även i framtiden.  

Chefers roll i värdegrundsarbete 

Förebild vad gäller att arbeta utifrån värdegrunden 

Citatet nedan belyser vikten av att chefer är förbilder i ett värdegrundsarbete.  

 

“Som chef kan man inte säga en sak och sen göra en annan sak själv.” 

 

Nästan samtliga respondenter anser att de är förebilder vad gäller att arbeta utifrån värdegrunden. 

De föregår med gott exempel och menar att de inte ska stirra sig blind på värdegrunden utan det 

är hur man är som person och hur man behandlar andra människor som är det viktiga. Har chefer 

till exempel sagt till sina medarbetare att de inte ska arbeta övertid ska de som chef inte heller 

göra det.  

 

Ledarskapets roll i arbetet med värdegrunden 

Samtliga respondenter upplever att ledningen och chefer har en betydande roll i arbetet med 

värdegrunden. Det är viktigt att man från ledningen arbetar aktivt och försöker få en röd tråd 

genom hela verksamheten. Åsikter är att arbetet måste initieras någonstans uppifrån och det 

kanske är något som måste förbättras från ledningens sida eftersom det lätt faller i glömska. Det 

är viktigt att chefer föregår med gott exempel och behandlar medarbetarna på ett bra sätt. På en 

arbetsplats ska det vara högt i tak och man ska kunna säga vad man tycker så länge man säger det 

på ett bra sätt. En respondent nämner att det är ledningen som har startat upp värdegrundsarbetet 

och det är dem som ska vara pådrivande och se till att det förmedlas ut överallt. Det gäller att 

förklara det på ett sätt så att alla förstår vad som menas. Respondenten tycker att de är på god väg 

men att det tar tid att implementera en värdegrund. 
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Analys  

I följande avsnitt kommer resultatet analyseras med hjälp av de teoretiska referensramar som vi 

har utgått ifrån. Analysen kommer att presenteras utifrån organisationskultur, värdegrund och 

chefers roll i värdegrundsarbete. Dessa teman kommer att besvaras utifrån medarbetarnas och 

chefernas upplevelser.  

 

Organisationskultur  

Studiens resultat visar att de flesta medarbetare och chefer på Tekniska Verken i Kiruna upplever 

att det råder en god organisationskultur inom organisationen och de menar att det råder en 

öppenhet då man har rätt att uttrycka sina åsikter samt att man håller en god ton till varandra 

inom organisationen. Dock upplever några medarbetare att det är svårt att beskriva den kultur 

som råder inom hela organisationen eftersom de oftast träffar arbetskollegor från sin egen 

avdelning. Chatman och Cha (2003) menar att organisationskulturer skapas på avdelningar och i 

arbetsgrupper och resonemanget kan grunda sig på Tekniska Verken eftersom en del medarbetare 

har svårt att beskriva den organisationskultur som råder på andra avdelningar och inom hela 

organisationen. Hatch och Schultz (1997) menar vidare att oavsett vilken befattning man har ska 

det råda en gemensam organisationskultur inom hela organisationen och det är något som i 

dagsläget inte råder inom Tekniska Verken.  

 

Ytterligare tecken på en god organisationskultur är att nästan samtliga medarbetare och chefer 

upplever att det finns en gemensam bild av Tekniska Verken och att det bedrivs ett aktivt arbete 

med att skapa en gemensam syn inom organisationen. Däremot upplever ett flertal medarbetare 

och chefer att värdegrunden är diffus eftersom det inte finns någon definition av den. Det man 

kan fråga sig är vad det är som gör att många medarbetare och chefer upplever att det finns en 

gemensam bild av Tekniska Verken när nästan samtliga medarbetare och chefer definierar 

värdegrunden på olika sätt. Om organisationen haft en gemensam definition av värdegrunden 

hade det kunna underlätta arbetet i organisationen och Bruzelius och Skärvad (2004) poängterar 

vikten av att skapa en tydlig vägledning och exemplifiera värderingar för att de ska få en 

gemensam betydelse inom hela organisationen.  
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Som tidigare nämnts skapar avstånden mellan avdelningar och olikheter i arbetsuppgifter hos 

medarbetare och chefer en skillnad i synen och förståelsen av organisationen. Medarbetare som 

arbetar direkt i produktionen och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter kan se företaget 

på olika sätt och en del chefer upplever att kulturen kan vara sämre på vissa avdelningar. Bang 

(1999) menar i sin tur att det skapas en gemensam förståelse och uppfattning bland medarbetarna 

när de samordnar sina arbetsuppgifter för att nå upp till en gemensam målsättning. Hur 

medarbetare förhåller sig till varandra styrs av arbetet och arbetsuppgifter som utförs (Bang, 

1999). Inom Tekniska Verken kan värdegrundsarbetet vara en målsättning för att skapa 

gemensam förståelse inom organisationen men det råder dock en okunskap vad medarbetare på 

andra avdelningar och enheter arbetar med. Det i sin tur kan försvåra värdegrundsarbetet med att 

försöka skapa samsyn och samhörighet inom hela organisationen.  

 

En annan aspekt av att verksamhet bedrivs på olika platser på orten är att medarbetare upplever 

att samarbetet mellan olika avdelningar inte fungerar till fullo. De menar vidare att Tekniska 

Verken vuxit som arbetsgivare vilket har medfört större uppdelningar inom organisationen och 

fler grupper skapats. Cheferna i sin tur upplever att det råder en god samhörighet på Tekniska 

Verken eftersom man hjälper varandra även om man inte arbetar inom samma avdelning. 

Känslan av samarbete och samhörighet inom organisationen skiljer sig åt mellan medarbetare och 

chefer vilket kan bero på att chefer träffar anställda från andra avdelningar vid möten och 

sammanträden och får därför en annan syn av organisationen. Eftersom organisationen 

expanderat de senaste åren har synsätten förändras hos de anställda vilket lett till att cheferna vill 

vara tydliga med att organisationen står för öppenhet, välmående, hög arbetsmoral och 

delaktighet till de anställda. Precis som Philipson (2011) menar ska en organisation påverka 

medarbetarnas synsätt genom att ersätta fördomar med öppnare attityder när de skapas en ny 

kultur.  

 

I resultatet framgår det att medarbetare och chefer upplever att det råder en god kommunikation 

på den avdelning de arbetar på. Kommunikationen mellan avdelningar är däremot stundtals 

bristfällig eftersom budskapen inte alltid kommer fram eller missförstånd skapas om kommande 

arbeten och förändringar. Alla avdelningar är beroende av varandra och om det brister i 

kommunikationen kan det leda till ekonomisk förlust och missnöjda kunder. Både medarbetare 

och chefer upplever att kommunikationen mellan chef och medarbetare är god eftersom 

medarbetarna får vara delaktiga i processer och beslut. Detta överensstämmer med Tsai (2011) 
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som menar att om det råder god samverkan mellan ledare och medarbetare skapas gott samarbete 

och god kommunikation i organisationen. Även Strid (1999) belyser vikten av att ha god 

kommunikation inom en organisation för att verksamheten skall fungera väl.  

Värdegrund 

Resultatet från studien visar att samtliga medarbetare och chefer på Tekniska Verken som deltog 

i studien är medvetna om de fyra värdeorden ansvarsfulla, kompetenta, effektiva och stolta och 

kan till viss del beskriva hur de kan använda dem i det dagliga arbetet. En röd tråd bör finnas 

mellan värdegrunden, medarbetarnas och chefernas arbetsuppgifter. Samtliga medarbetare och 

chefer kan beskriva hur värdegrunden förmedlas inom organisationen men det råder differens i 

hur värdegrunden kommer till uttryck och blir synlig i organisationen beroende på vilken 

befattning de har. Inom organisationen har de anställda olika förutsättningar för att kunna ta del 

av värdegrundsarbetet vilket främst beror på arbetsuppgifter och var i organisationen de arbetar. 

Det är av vikt att samtliga anställda inom organisationen har samma villkor för att kunna ta del av 

värdegrundsarbetet. Detta understryks av Hogedal’s (2003) resonemang om att en värdegrund ska 

vägleda medarbetare i tveksamma situationer, i det dagliga arbetet och när beslut ska fattas. När 

en värdegrund är skapad ska den synas genom agerande, handlingar och åtgärder. Däremot menar 

Granberg (2011) att det är svårt för en organisation att påverka kulturen med en värdegrund 

eftersom värderingar kan vara dolda och undermedvetna inom en organisation. 

 

När medarbetare uppmuntras och får möjlighet att uttrycka kreativa idéer samt göra sitt yttersta 

skapas en hanterbar kultur (Chatman & Cha, 2003). Resultatet från studien kan grunda sig i 

Chatman och Chas resonemang eftersom medarbetarna som arbetade vid Tekniska Verken när 

värdegrunden togs fram upplever delaktighet i framtagningen av den. Även cheferna upplever att 

medarbetarna varit delaktiga i framtagningen eftersom anställda kommit med förslag på vilka ord 

som skulle passa för organisationens värdegrund. Hogedal (2003) menar att en värdegrund är 

något som tydliggör hur en organisation bör uppföra sig och är en sammanställning av 

medarbetares åsikter och värderingar. Även Schein (2010) menar att värderingar är något som en 

organisation vill ta till vara på och befrämja.  

 

En annan aspekt av värdegrundsarbetet är att medarbetare och chefer som började arbeta på 

Tekniska Verken efter implementeringen av värdegrunden upplever delaktighet i detta arbete. 

Det kommer till uttryck genom deras arbetsuppgifter och rätten att uttrycka sina åsikter. I 
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resultatet framkommer det ytterligare att några medarbetare och chefer upplever att arbetet med 

värdegrunden har avtagit sedan implementeringen 2011. Argandoña (2003) menar att en 

organisations värderingar skall vara accepterade av samtliga medarbetare och chefer samt vara 

tydligt kommunicerad i hela organisationen. 

 

Organisationer bör upprätta definitioner på värderingar för att vara säkra på att medarbetare och 

chefer har samma syn på organisationens värderingar och vad dessa ska nå upp till (Lencioni 

2002). Däremot uttrycker många medarbetare och några chefer att det är positivt att 

värdegrunden inte har någon definition eftersom varje individ kan tolka den på sitt eget sätt. 

Några medarbetare och chefer upplever däremot att det kan vara svårt att förhålla sig till 

värdegrunden när de själv ska definiera den och det kan resultera i att värdegrunden uppfattas 

olika inom organisationen eftersom den upplevs som diffus. Moynihan och Pandey (2008) menar 

att arbetet i en organisation underlättas om medarbetare och chefer har en gemensam definition 

av en värdegrund.  

 

Som tidigare nämnts känner samtliga medarbetare och chefer till värdegrunden och de tror att 

Tekniska Verken implementerade den eftersom de ville skapa en gemensam syn inom 

organisationen i och med att organisationen genomgått en del förändringar på grund av 

expandering de senaste åren. De skulle vara tydliga mål att arbeta mot och vad man som 

organisation skulle sträva efter. Värdegrunden visar även vilka handlingar och attityder som bör 

främjas hos de anställda samt hur man beter sig på arbetet. En annan viktig aspekt av 

värdegrundsarbete enligt Singh och Ajay (2011) är att organisationer som har en tydlig 

värdegrund kan påverka medarbetares attityder och handlingar om de känner en samverkan. Även 

Schein (2010) menar att värderingar vägleder medarbetarna i deras beteenden. 

Chefer och ledningens roll i värdegrundsarbete 

Sammantaget upplever de flesta medarbetare att deras chef varit en förebild med att arbeta efter 

värdegrunden i och med att de föregår med ett gott exempel. Samtliga chefer upplever att de varit 

en förebild i värdegrundsarbetet och belyser vikten av att arbetet börjar uppifrån och ska 

genomsyra hela organisationen. Hatch och Schultz (1997) understryker att ledare skall ses som 

förebilder när det gäller den organisationskultur som ska råda på arbetsplatsen och detta är något 

som ska genomsyra allt arbete de gör.  
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I resultatet framkommer det att ledningen haft en betydande roll i arbetet med värdegrunden 

eftersom det är dem som visar vägen och som ska få samtliga medarbetare att känna sig  

delaktiga. Arbetet med värdegrunden har minskat något det senaste året och likaså ledningens roll 

i värdegrundsarbetet. Ledningen bör fortsätta arbetet med att förmedla ut värdegrunden på möten, 

informationsträffar med VD och introduktionsdagar. Cheferna i sin tur poängterar vikten av att 

ledningen arbetar aktivt med värdegrunden och försöker skapa en röd tråd genom hela 

organisationen. Det är ledningen som ska vara pådrivande och se till att värdegrunden förmedlas 

ut till alla avdelningar och enheter samt att alla anställda förstår meningen med den. Det 

gränsöverskridande arbetet mellan avdelningar är bristfälligt och kan ha en påverkan på 

värdegrundsarbetets utveckling i organisationen. Strid (1999) beskriver vikten av att medarbetare 

får information av chefer på vad de ska göra, hur de ska utföra arbetsuppgifterna och varför de 

gör på ett visst sätt samt vilka resultat de vill åstadkomma. Philipson (2011) i sin tur understryker 

vikten av att ledarskap handlar om att hjälpa medarbetare inom en organisation och förtydliga de 

värderingar som organisationen vill att anställda skall arbeta utifrån.  

Skillnader mellan medarbetare och chefer  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte råder någon större skillnad i uppfattningarna 

om värdegrundsarbetet mellan medarbetare och chefer. Det som framkommer är dock att chefer 

är mer positiva till både organisationskulturen, värdegrunden och chefers roll i 

värdegrundsarbetet. Det råder däremot en skillnad mellan medarbetare och chefer vad gäller 

samhörigheten i organisationen. Chefer anser att det råder en god samhörighet genom hela 

organisationen medan flertal medarbetare upplever en god samhörighet på avdelningen men att 

samhörigheten är bristfällig mellan avdelningar. Som beskrivits ovan ses chefer som förebilder 

och det kan leda till att de är mer positiva till det studerade ämnet eftersom de vill förmedla en 

positiv bild av organisationen både internt och externt. I och med att medarbetare och chefer på 

Tekniska Verken har relativt lika uppfattning om värdegrundsarbetet kan en slutsats vara att 

organisationen lyckats förmedla vikten av att arbeta efter en värdegrund från ledningsnivå till 

medarbetarna. 
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Diskussion  

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis presentera och lyfta fram de slutsatser vi har kommit 

fram till utifrån resultatet och sedan sätta detta i relation till syftet och frågeställningarna. 

Vidare kommer vi diskuteras vilka konsekvenser våra metodologiska val i studien har resulterat i. 

Förslag till vidare studier inom området kommer redogöras i detta avsnitt.  

 

Resultatdiskussion           

Syftet med studien har varit att undersöka hur medarbetare och chefer på Tekniska Verken 

uppfattar värdegrunden och om det finns skillnader mellan chefer och medarbetares uppfattning 

kring värdegrundsarbetet. Efter att studien är genomförd är en slutsats att medarbetare och chefer 

är relativt medvetna om hur en värdegrund kan tillämpas i det dagliga arbetet. En värdegrund ska 

fylla en funktion i arbetet hos anställda eftersom de ska kunna koppla den till arbetsuppgifter som 

utförs. En annan slutsats ur studien är att det råder en differens mellan hur värdegrunden kommer 

till uttryck i det dagliga arbetet beroende på vilken yrkeskategori och befattning anställda har. 

Enligt tidigare forskning bör en organisation sträva efter att skapa en gemenskap när det gäller 

värderingar mellan ledning, chefer och medarbetare för att skapa en så framgångsrik organisation 

som möjligt. När man ska skapa en värdegrund bör en organisation ta hänsyn till den redan 

rådande kulturen och detta är något som Tekniska Verken gjort eftersom medarbetarna fick vara 

delaktiga i framtagningen av värdegrunden på så sätt att de fick presentera deras egna synsätt och 

värderingar de vill arbeta mot.  

 

För att anställda ska känna en samhörighet är det av vikt att arbeta gemensamt inom 

organisationer för att således minska upplevda avstånd mellan medarbetare. För att öka 

samhörigheten kan det vara bra att utveckla kommunikationen inom en organisation eftersom det 

är en viktig faktor för att skapa en god organisationskultur. Samtliga medarbetare och chefer 

upplever att det råder en relativt god organisationskultur på Tekniska Verken. Det är däremot en 

skillnad hur medarbetare och chefer upplever samhörigheten inom organisationen. Medarbetare 

anser att det främst beror på avstånden mellan avdelningar medan cheferna anser att 

samhörigheten är god inom Tekniska Verken.  
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Finns det ingen definition av en värdegrund kan följden bli att anställda får eget ansvar att ta sig 

an värdegrunden och det kan resultera i att medarbetare uppfattar värdegrunden på olika sätt. 

Trots att några medarbetare och chefer hade svårt att förstå värdegrundens betydelse har inte vi 

genom vår studie kunnat utläsa om de som upplever värdegrunden som diffus skulle vara mindre 

produktiva i sitt arbete eftersom vår upplevelse är att samtliga medarbetare och chefer känner 

respekt och en stolthet att arbeta för organisationen. Tidigare forskning menar att om 

organisationer har definition av en värdegrund underlättar det arbetet med att få samtliga 

medarbetare att arbeta mot samma håll. Om organisationer skapar definition på deras värdegrund 

tror vi att de skulle kunna få en starkare och bättre organisationskultur eftersom samtliga 

anställda strävar mot samma mål. Det skulle även kunna leda till att organisationer kan ställa krav 

på sina medarbetare när det gäller medarbetarnas förhållningssätt mot varandra, arbetsuppgifter 

och mot omvärlden. Vår uppfattning är att organisationer som implementerar en värdegrund bör 

även definiera denna så att det blir tydligt vad som förväntas av samtliga anställda. Vi upplever 

att det finns en motsägelse i att medarbetare och chefer på Tekniska Verken är positiva till 

värdegrunden och att det finns en gemensam bild av organisationen eftersom medarbetare får 

lägga in sin individuella och personliga tolkning i värdegrunden vilket kan leda till att orden får 

många olika betydelser.  

 

Om organisationer använder sig av ett flertal informationskanaler för att förmedla värdegrunden 

kan det resultera i att chansen ökar för att den skall implementeras väl inom hela organisationen. I 

studiens resultat kan man utläsa att samtliga medarbetare och chefer är medvetna om Tekniska 

Verkens värdegrund men hur den kommer till uttryck råder delade meningar om. Eftersom det 

finns goda resurser till förmedling av värdegrunden är det av betydelse för Tekniska Verken att 

samtliga medarbetare och chefer har tillgång till de resurser som finns att tillgå. I studien kan man 

ytterligare utläsa att vissa medarbetare har svårt att ta till sig information eftersom de inte har 

tillgång till egen dator eller andra informationskanaler på sin avdelning. En annan åsikt som 

kommer fram i vår studie är att en organisations värdegrund ska vara synlig på organisationens 

hemsida på internet för påminnelse och vägledning till medarbetare. Detta kan även leda till att 

externa aktörer blir intresserade och nyfikenhet väcks om organisationen.  

 

För att en värdegrund ska uppfylla sitt syfte och implementeras i organisationen har chefer och 

ledning en central roll eftersom det är de som ska föregå med gott exempel. När en organisation 

gör en förändring är det av vikt att förändringen börjar uppifrån eftersom det är en organisations 



 

 

38 

ledning som har makten och ansvarar över organisationens resurser och detta arbete ska stegvis 

gå nedåt i organisationen. Det är även viktigt att ledningen är tydlig med syftet och vad man vill 

åstadkomma med förändringen. Detta kan resultera i att samtliga anställda förstår vikten av 

förändringen och arbetar mot den. Cheferna inom Tekniska Verken kan ses som förebilder när 

det gäller att arbeta utifrån värdegrunden då både medarbetare och chefer styrker detta. Vår 

uppfattning är att ledning, chefer och övriga medarbetare förstår vikten av att arbeta mot en 

värdegrund för att skapa en enhetlig organisation. Dock kan ett värdegrundsarbete ständigt 

utvecklas och det är av vikt att organisationer hela tiden vill förbättra sitt arbete.  

 

I studien framkommer det att anställda upplever att organisationen måste arbeta aktivt med 

värdegrunden så att det i slutändan blir en norm inom organisationen. För att ett 

värdegrundsarbete ska fortleva och stärkas krävs det att organisationer skapar rutiner för hur 

arbetet ska bedrivas på kort- och lång sikt. Vi upplever att organisationen till stor del arbetar med 

värdegrunden och använder den i olika syften men det är viktigt att man som organisation hela 

tiden vill sträva framåt och förbättra miljön för de anställda. En värdegrund är något som 

organisationen kan falla tillbaka på när det till exempelvis råder osäkerhet inom organisationen 

med omorganiseringar, förändringar eller oro i omvärlden.  

 

När en värdegrund har implementerats bör den finnas med i det dagliga arbetet utan att den 

upplevs som en belastning i arbetet eller en alltför stor utmaning för medarbetare. I studien 

kommer det fram att medarbetare önskar att organisationer ordnar workshops eller föreläsningar 

för att hålla värdegrundsarbetet vid liv. Efter att resultatet var färdigställt fick vi ta del av ett 

styrdokument (Se bilaga 3) av Tekniska Verken som används för vägledning vid 

medarbetarsamtal och lönesamtal. I detta dokument finns en vägledning hur värdegrunden kan 

användas i det dagliga arbetet. Vi anser att alla anställda inom organisationen bör få bättre 

kännedom om att det finns ett styrdokument att tillgå för vägledning i det dagliga arbetet om 

värdegrunden. Detta kan i sin tur leda till att anställdas arbete underlättas och effektiviseras 

eftersom förväntningar och krav tydliggörs.  

 

I vår problembakgrund ifrågasattes om värdegrundsarbete skapar nytta eller om det bara är något 

som är nedskrivet men inte ger någon effekt för en organisation. Efter att denna studie är 

genomförd anser vi att en värdegrund skapar trygghet och riktlinjer för en organisations 

medarbetare. Organisationen som studerats bedriver ett relativt aktivt värdegrundsarbete och 
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värdegrunden är synlig för anställda på ett flertal sätt bland annat finns den med i lönesamtal och 

medarbetarsamtal. I studien kan man utläsa att medarbetare och chefer anser att ledning och 

chefer föregår med ett gott exempel vilket gör att man kan dra en slutsats att organisationen lever 

som de lär.  

 

Sammantaget kan resultaten från denna studie bidra till en ökad förståelse för hur 

värdegrundsarbete kan uppfattas av medarbetare och chefer samt hur värdegrunden kan skapa 

nytta för en organisation vad gäller vilka värderingar man bör arbeta efter för att få en god 

organisationskultur. Studien belyser även vikten av chefers och lednings roll i värdegrundsarbete 

och betydelsen av att de ses som förebilder och agerar i enlighet med det organisationen vill 

förmedla till övriga medarbetare. Om chefer och ledning inte arbetar efter de riktlinjer som 

organisationen eftersträvar kan det upplevas problematiskt för övriga medarbetare att göra 

desamma. Undersökningen kan rikta sig till både små och stora organisationer i olika branscher 

som endera ska implementera en värdegrund eller till organisationer som redan har en befintlig 

värdegrund och vill utveckla denna.  

Metoddiskussion  

Om studien skulle genomföras idag hos samma organisation hade det förmedlingen blivit samma 

resultat och slutsatser vilket tyder på att studien har god hållbarhet. Organisationen som studerats 

verkar i en föränderlig kontext och vilket kan leda till att om man genomför studien om några år 

kan det bli ett annat utfall vad gäller resultat och slutsatser. Studien har bedrivits med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och tre teman har behandlats och vi anser att det var ett relevant 

tillvägagångsätt. De semistrukturerade intervjuerna gav oss som forskare möjlighet att få 

respondenten på rätt väg mot studiens syfte utan att uppfattas som styrande. Intervjuerna 

möjliggjorde att vi kunde beskriva och få kunskap om medarbetare och chefers uppfattning om 

värdegrundsarbete och detta anser vi inte hade varit möjligt med enkäter eftersom metoden 

troligtvis inte hade resulterat i samma mängd datamaterial som intervjuer gav oss. Vi ansåg att 

intervjuer kunde generera god data i studien.  
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Ingen av oss som gjort studien hade någon inblick i den studerade organisationen innan studien 

genomfördes. Det kan medföra att undersökningen blev mer objektiv då ett öppet förhållningssätt 

tillämpades vilket kan ses som en styrka med studien. Eftersom vi inte hade någon större 

kännedom om organisationen och inte hade någon insyn i verksamheten tror vi inte att vår 

medverkan vid intervjuerna har påverkat informanternas berättelser negativt. 

 

Intervjuer genomfördes med både medarbetare och chefer inom organisationen vilket kan ha 

skapat en större spridning av respondenter inom organisationen. Eftersom olika nivåer i 

organisationen studerats kan det ha framkommit fler perspektiv och fler synvinklar från de 

anställda. Syftet i studien återspeglas både i teorigenomgången och i intervjuguiden vilket medför 

att resultatet har en koppling till syfte och frågeställningar. En styrka med studien kan vara att vi 

var två forskare som genomförde undersökningen vilket kan ha lett till att vi analyserat data väl. 

För att öka hållbarheten medverkade vi båda under majoriteten av intervjuerna på grund av att vi 

ville säkerställa att få svar på det som skulle undersökas och båda kunde bidra med följdfrågor. 

De följdfrågor som ställdes varierade beroende på svar från respondenterna och detta kan ha 

påverkat studiens resultat eftersom respondenternas följdfrågor varierade. Då båda deltog vid 

nästan samtliga intervjuer kan det även ha försvagat studiens kvalité eftersom det kan ha skapat 

en känsla hos respondenten att det var två mot en och lett till en osäkerhet och ovilja att ärligt 

besvara frågorna. Vår kvalitativa studie kan förhoppningsvis bidra med förståelse till andra 

organisationer vad gäller kommande och fortsatta värdegrundsarbeten.  

Vidare studier  

För vidare studier anser vi att det hade varit intressant att undersöka om finns det en skillnad i 

produktivitet och hängivenhet till en organisation mellan medarbetare som kan arbeta utifrån 

värdegrunden och medarbetare som har svårare att koppla värdegrunden till sitt arbete? I vidare 

forskning hade det även varit av intresse att studera hur en organisation skapar framgång och ökar 

sin produktivitet med en värdegrund både på kort och lång sikt. Ytterligare en intressant aspekt 

att studera hade varit att göra en attitydundersökning till begreppet värdegrund och vad attityder 

kan få för konsekvenser för en organisations värdegrundsarbete.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Frågor till medarbetare:  

  

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du jobbat på tekniska verken? 

● Hur skulle du beskriva er organisation? 

  

● Hur skulle du beskriva den kultur som råder på tekniska verken? (med kultur menas 

normer, värderingar, bemötande mot varandra osv.) 

● Hur skulle du beskriva gemenskapen mellan de olika avdelningar på tekniska verken? 

● Upplever du att det finns en gemensam bild av tekniska verken på din avdelning och 

mellan avdelningar? 

● Hur tycker du att kommunikationen fungerar på avdelningen, mellan avdelningar och 

mellan chef och medarbetare? 

  

● Kan du berätta om Tekniska Verkens värdegrund, de 4 orden? 

● På vilket sätt kommer värdeorden ansvarsfulla, kompetent, effektiva och stolta in i det 

dagliga arbetet? 

● Kan du ge ett exempel på en situation då du i ditt arbete kände att du uppfyllt någon/några 

av värdeorden? 

● Kan du beskriva på vilket sätt värdeorden förmedlas inom organisationen? Både vad 

gäller framtagningen av orden men även hur de syns i organisationen idag 

● Upplever du att det bedrivs ett aktivt arbete med att få en gemensam syn inom 

organisationen? 

● Upplever du att du varit delaktig i framtagningen av värdegrunden? Alternativt om du 

upplever att du är delaktig i den dagliga processen med att arbete mot värdegrunden? 

● På vilket sätt var du delaktig? 

● Upplever du att din närmaste chef varit en förbild vad gäller att arbeta med att vara 

ansvarsfull, kompetent, effektiv och stolt 

● Vad är din upplevelse av att det inte finns en gemensam definition av värdeorden? 
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● Vad tror du är orsaken till framtagningen av värdeorden på tekniska verken? 

● Upplever du att ledarskapet vid skapandet av värdegrunden i Tekniska verken har haft en 

betydande roll? 

● Vilken roll har ledningen haft i implementeringen av värdegrunden från 2011 då den togs 

fram till idag? 

 

Frågor till chefer:  

● Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du jobbat på tekniska verken? 

● Hur skulle du beskriva er organisation? 

  

● Hur skulle du beskriva den kultur som råder på Tekniska Verken? (med kultur menas 

normer, värderingar, bemötande mot varandra osv.) 

● Hur skulle du beskriva gemenskapen mellan olika avdelningarna på Tekniska Verken? 

● Kan du beskriva vilken bild av företaget som ni vill förmedla ut till medarbetarna? 

● Upplever du att det finns en gemensam bild av tekniska verken på din avdelning och 

mellan avdelningar? 

● Hur tycker du att kommunikationen fungerar på avdelningen, mellan avdelningar och 

mellan chef och medarbetare? 

  

● Kan du berätta om Tekniska Verkens värdegrund, de 4 orden? 

● På vilket sätt kommer värdeorden ansvarsfulla, kompetent, effektiva och stolta in i det 

dagliga arbete? 

● Kan du ge ett exempel på en situation då du i ditt arbete kände att du uppfyllt någon/några 

av värdeorden? 

● Kan du beskriva på vilket sätt värdeorden förmedlas inom organisationen? Både vad 

gäller framtagandet av orden men även hur de syns i organisationen idag 

● Upplever du att det bedrivs ett aktivt arbete med att få en gemensam syn inom 

organisationen? 

● Upplever du att du medarbetarna är delaktig i processen med att dagligen arbeta mot 

värdegrunden? 

● På vilket sätt var du delaktig? 
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● Upplever du att du är en förbild vad gäller att arbeta med att vara ansvarsfull, kompetent, 

effektiv och stolt mot dina medarbetare? 

● Vad är din upplevelse av att det inte finns en gemensam definition av värdeorden? 

● Vad tror du är orsaken till framtagningen av värdeorden på tekniska verken? 

● Upplever du att ledarskapet vid skapandet av värdegrunden i Tekniska verken har haft en 

betydande roll? 

● Vilken roll har ni i ledningen haft i implementeringen av värdegrunden? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Ida och Johanna som läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Under vårterminen skriver vi vårt 

examensarbete och har fått i uppdrag av Tekniska Verken att undersöka Er värdegrund. Syftet 

med denna undersökning är att studera om och i så fall hur värdegrunden tillämpas i det dagliga 

arbetet. 

 

För att kunna genomföra denna undersökning har vi gjort ett slumpmässigt urval och vi skulle 

vara tacksamma om vi fick möjlighet att intervjua dig angående värdegrunden. Intervjun kommer 

att ta högst 30 min. Intervjuerna är anonyma och det är frivilligt att delta i studien. Resultatet 

kommer behandlas på ett sådant sätt att man inte kommer kunna utläsa vem som sagt vad. 

 

Har du möjlighet att delta i en intervju under onsdagen den 6e april? Vi kan anpassa oss efter 

vilken tid som skulle passa dig. 

 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information på mail 

eller telefon! 

 

Johanna Vestman 

073-8115355  

Johannavestmaan@gmail.com 

 

Ida Niemi 

076-8280770 

Idaida_1@hotmail.com 

  

 

Tack på förhand!     
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Bilaga 3       

Tekniska Verken, Värdegrund, AKES    

Ansvarsfulla    

- Bedömning av hur väl personen ansvarar för sina egna uppgifter, arbetets kvalitet och 

iakttagandet av tidsfrister 

- I vilken utsträckning kan personen ges ansvarsfulla uppgifter utöver de egna arbetsuppgifterna   

- Hur väl har personen förbundit sig vid sina uppgifter 

- Hur grundligt sätter sig personen in i ärendena och sköter om att de blir slutförda 

 - Hur flexibelt kan personen anpassa sig till olika arbetssituationer   

- Hur väl sköter personen om att hans/hennes vikarie hålls à jour   

- Hur lojal är personen mot arbetskamraterna och arbetsgivaren 

  - Tar medarbetaren ansvar som t.ex. städar efter sig, arbetar i enlighet med bolagets arbete med 

ordning och reda, tar hand om nya medarbetare, besökare, kunder, kollegor, uppmärksammar och 

informerar om eventuella förbättringsområden m.m.    

Kompetenta 

Bedömning av hur självgående inom sitt arbetsområde personen är, dennes kunskaper, 

erfarenheter och förmåga att kunna utföra arbetsuppgifterna. Är aktiv och tar egna initiativ till 

egen utveckling. Kompetenta medarbetare visar respekt för sin omgivning och fattade beslut. 

Låter alla komma till tals, företräder bolaget på ett affärsmässigt sätt i alla dess delar, alltifrån hur 

medarbetaren talar om och med andra människor i förhållande till de 7 diskrimineringsgrunderna 

kön, ålder, funktionshinder, etnicitet, religion, könsöverskridande identitet och sexualitet, till 

framförande av bolagets fordon. 
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Effektiva    

Under värdegrundsordet effektivitet inrymmer bl.a. medarbetarens förmåga att kunna prioritera 

arbetsuppgifterna, hålla givna löften och tider såsom mötestider som behandlingstider gentemot 

kund. Medarbetaren väntar inte på att andra ska lösa uppkomna problem utan försöker själv vara 

kreativ och finna nya lösningar.    

Stolta 

En stolt medarbetare är av stort värde då yrkesstolta kollegor gör sitt bästa varje dag, är 

aktsam/respektfull gentemot företagets kunder, sina kollegor och bolagets tillgångar. 

Utgångspunkten är att varje medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och sin arbetsinsats. 

Värdegrundsarbetet är därför en viktig grundsten i bolagets alla delar. 

 

    

   

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


