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Sammanfattning  
 
Många företag prioriterar idag högt att arbeta efter värdegrunder och ha en stark organisationskultur. 
Frågan är dock om dessa värdegrunder verkligen implementeras i det dagliga arbetet eller om de är till 
bara för att visa en fasad utåt. Denna studie är gjord i samarbete med Santander Consumer Bank som 
år 2017 blev nominerad till årets HR-team i Human Growth Awards för sitt gedigna värdegrundsarbete. 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera organisationens kontinuerliga arbete med att 
implementera värdegrunder. Detta syfte besvaras utifrån frågeställningarna: Vad är de anställdas 
inställning till organisationens värdegrunder? Hur arbetar medarbetare, chefer och kulturambassadörer 
för att implementera de fastställda värdegrunderna? För att ta reda på detta har intervjuer genomförts 
med medarbetare, chefer samt anställda i rollen som kulturambassadörer. Studiens resultat visar vikten 
av att värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt samt att värdegrunderna kopplas till arbetsmässiga 
processer. Det framkommer att kulturambassadörerna på organisationen har en stor påverkan när det 
gäller att skapa ett kontinuerligt värdegrundsarbete. De har även en inverkan på medarbetarnas 
upplevelse av värdegrunder då de bidrar med en positiv informationsspridning av dessa. Det visar sig 
att cheferna har ett stort ansvar för att implementera och skapa förståelse för värdegrunderna inom 
organisationen. Studien visar att en konkretisering av värdegrunderna till beteenden underlättar 
förståelsen för de anställda inom organisationen. I det framtida arbetet med värdegrunderna 
uppmuntras organisationen att diskutera en prioriteringsordning av värdegrunder och beteenden samt 
säkerställa en större mångfald inom gruppen kulturambassadörer. Detta för att kunna nå ut till fler 
medarbetare.  

 
Nyckelord: Implementeringsarbete, Värderingar, Värderingsarbete, Fallstudie 
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Inledning 

Värdegrunder har studerats flitigt i organisationssammanhang och har ofta ett fokus 

på ledarens roll i värdegrundsarbetet. Duthie et al. (2014) har bland annat studerat 

ledare inom vårdsektorn som använder värdegrunder som styrmedel, så kallat Value-

Based-Decision-Making. Denna studie visar att beslut fattade utifrån värdegrunder 

leder till bättre beslut och en bättre företagskultur. Value-Based-Decision-Making ger 

ledaren något att luta sig mot under beslutsprocessen och ger möjlighet att fatta beslut 

som skapar samhörighet och trovärdighet gentemot medarbetarna (Duthie, Bond & 

Juzwishin, 2014). Det finns även studier som undersöker värdegrundernas och 

företagskulturens samband med företagets framgång. Schönborn (2010) studerar 

denna korrelation ur perspektivet att chefer aktivt ska leda arbetet med 

företagskulturen. Studien bekräftar att det finns specifika attityder och värdegrunder 

som skiljer ett framgångsrikt företag från ett mindre framgångsrikt. De framgångsrika 

företagen värdesätter medarbetarskapet, ansvar, kompetens samt medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Detta i jämförelse med mindre framgångsrika företag som 

värdesätter processer och mångfald (Schönborn, 2010). 

 

Värdegrundernas påverkan på organisationers framgång har även studerats av Posner 

(2010). Han studerade 711 chefer i USA med syfte att undersöka vilken inverkan en 

överensstämmelse mellan chefers personliga värdegrunder och organisationens 

värdegrunder har på organisationers positiva resultat. Även demografiska aspekter 

undersöks i relation till detta. Resultatet visar att det finns en positiv korrelation 

mellan samstämmiga värdegrunder och organisationens framgångsrika resultat. Den 

demografiska faktorn gällande chefernas grad av erfarenhet i relation till de 

samstämmiga värdegrunderna visar sig även ha en positiv effekt på organisationens 

resultat. Detta medan övriga demografiska aspekter som kön, befattning och 

utbildningsnivå i relation till värdegrunder inte har någon inverkan på organisationens 

resultat (Posner, 2010). 

 

Det är av många företag idag högt prioriterat att arbeta efter värdegrunder och ha en 

stark organisationskultur (Sheehan & Isaac, 2014). Frågan är dock om dessa 

värdegrunder verkligen implementeras i det dagliga arbetet eller om de bara är till för 

att visa en fasad utåt. Implementeringen av värdegrunder i organisationer har sällan 

studerats ur det dagliga arbetets perspektiv, och implementeringsprocesser beskrivs 
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ofta i kontexten politik och beslutsfattande inom den offentliga sektorn (Sannerstedt, 

2001). Forskning gällande de anställdas upplevelser av och syn på värdegrundsarbete 

är mycket svår att hitta. Med ovanstående som utgångspunkt har vi i denna studie valt 

att lyfta fram medarbetares, chefers och kulturambassadörers perspektiv på 

organisationens värdegrundsarbete. Studien är allsidig då den fokuserar på hur 

anställda på olika nivåer upplever värdegrundsarbete i deras dagliga arbete. För att 

undersöka om organisationen verkligen lever som den lär när det kommer till 

värdegrundsarbetet har även värdegrundernas implementering i det dagliga arbetet 

studerats.  

 

Organisationsbeskrivning  

Santander Consumer Bank är ett anrikt, mångkulturellt företag som grundades i 

Spanien år 1857 under namnet Banco Santander (EVP Folder, 2017). Den svenska 

filialen av Santander Consumer Bank har idag cirka 420 anställda och blev år 2017 

nominerad till årets HR-team i Human Growth Awards för sitt gedigna 

värdegrundsarbete (Personalberättelse, 2017, s. 2). Med detta som utgångspunkt 

väcktes vårt intresse för vad värdegrunder kan betyda i en organisation och kontakt 

togs därför med Santander Consumer Bank för att inleda ett samarbete i syfte att 

undersöka hur organisationen arbetar med sina värdegrunder.  

 

Santander Consumer Bank värdegrund utgörs av värdeorden Simple, Personal och 

Fair. Värdegrunderna skapades på koncernnivå i Madrid i samband med ett uppköp 

av det amerikanska företaget GE Money Bank år 2015 (EVP Folder, 2017). 

Värdegrunden nådde det svenska kontoret i januari 2016 där HR-avdelningen fick 

uppdraget att implementera värdegrunderna på lokal nivå. Från huvudkontoret fick de 

sedan riktlinjer kring hur dessa skulle implementeras i organisationen. Strax därefter 

kom koncernledningen med ett komplement till värdegrunderna i form av åtta 

beteenden om hur de bör behandla varandra inom företaget (Personlig 

kommunikation, 9 april, 2018).  De åtta beteendena är följande: Show respect, Talk 

straight, Actively collaborate, Support people, Truly listen, Keep promises, Bring 

passion, Embrace change. Dessa beteenden ska hjälpa Santander Consumer Bank att 

förverkliga sitt mål - att vara en bank som är Simple, Personal och Fair (EVP Folder, 

2017). Santander Consumer Bank har sedan år 2015 arbetat med 

Kulturambassadörer. Denna roll innehas av utvalda medarbetare som har till syfte att 
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vara förebilder och sprida organisationens kultur samt hjälpa CEO, MD och HR att nå 

det strategiska målet: “We are the best place to work”. Detta sker främst genom diverse 

aktiviteter och evenemang (Bilaga 3).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de anställdas upplevelser av 

organisationens värdegrundsarbete. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

• Vad är de anställdas inställning till organisationens värdegrunder?  

 

• Hur arbetar medarbetare, chefer och kulturambassadörer för att 

implementera organisationens fastställda värdegrunder? 

 

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt 

bestående av en avhandling. Internationella vetenskapliga artiklar har erhållits 

genom sökningar på databaserna Google Scholar och SocINDEX med åtkomst via 

Umeå Universitetsbibliotek. En kombination av sökord på engelska och svenska har 

använts för att täcka in sökområdet. Exempel på sökord som använts: 

Värdegrundsarbete, Core Values, Corporate Values, Core Value Implementation, The 

effect of Core Values. I avsnittet presenteras även viss kurslitteratur på både svenska 

och engelska.  

 

Tidigare forskning 

Värdegrunder 

Enligt Rokeach (1973) består värdegrunder av övertygelser som används för att 

bedöma om en handling eller ett beteende är korrekt eller inte. Svårigheten med detta 

är att det som anses vara korrekt eller inte beror på individernas personliga åsikter 

(Rokeach, 1973). Våra värdegrunder ses ofta som grunden till våra beslut och allt vi 

gör. I företag som styrs av värdegrunder grundas alla beslut och handlingar, omedvetet 

eller medvetet på värdegrunderna. Företagen har gemensamma värdegrunder som de 
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arbetar aktivt med och som driver organisationen och dess anställda mot 

organisationens utveckling, mål och vision (Kronstam, 2002). Elliott (2004) studerar 

HR:s roll i implementering av värdegrunder och menar att värdegrunder utgör hur vi 

beter och engagerar oss för att uppnå mål. Författaren menar att värdegrunder bidrar 

med riktlinjer för att guida medarbetare att uppnå övergripande mål men utgör även 

ett sätt för ledningen att styra och uppmuntra medarbetarna att uppnå målen (Elliott, 

2004). I Elliotts (2004) studie redovisas inte chefers påverkan på värdegrundsarbete, 

däremot representeras ledningens roll genom HR.   

 

Lencioni (2002) beskriver värdegrunder ur ett organisationsperspektiv som djupt 

inrotade principer som styr företagets handlingar. Därmed fungerar värdegrunderna 

som företagets kulturella hörnstenar. Lencioni (2002) menar att de flesta 

värdegrunder är tomma, intetsägande och att de ofta är mycket medvetna och politiskt 

korrekta. Sheehan och Isaac (2014) påpekar även att det finns en risk att värdegrunder 

endast används som fina ord för att marknadsföra organisationen. Lencioni (2002) 

menar att det är krävande att komma fram till starka värdegrunder och hålla sig till 

dem. För att värdegrunderna ska få fäste i en organisation behöver de implementeras 

i samtliga processer som kan relateras till medarbetarna. Detta gäller allt från 

rekrytering till prestationssystem och belöningar. De anställda bör under hela sin 

anställningstid bli påminda om att värdegrunderna utgör grunden för organisationens 

beslutsfattande (Lencioni, 2002). 

 

Danıs ̧man (2010) har genom en två år lång fallstudie på ett byggföretag i Turkiet, med 

drygt 100 anställda, studerat värdegrundernas roll i organisationsförändring. En 

studie som genomförts genom observationer och ostrukturerade intervjuer. Av 

resultatet framkom att i organisationer där värdegrunder inte är starkt etablerade 

tenderar samhälleliga normer att bli mer dominanta och ta över (Danışman, 2010). 

Danıs ̧man (2010) menar vidare att värdegrunder har en signifikant inverkan på såväl 

framgångsrika som misslyckade försök till organisationsförändringar. En organisation 

som till stor del har påverkats av samhälleliga värdegrunder har visat sig kunna leda 

till en ökad grad av förändringsmotstånd. När förändringens riktning inte stämmer 

överens med vad som karaktäriserar organisationen kan även kulturbaserat motstånd 

uppstå i implementeringsfasen. När de anställda inte är kulturellt redo för 

förändringen är de alltså mer benägna att motsätta sig den. Danışman (2010) 
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understryker att dessa hinder sällan kan lokaliseras till individer utan istället för det 

mesta till organisationssystem eller visioner. 

 

Rangordning av värdegrunder 

Philipson (2004) påtalar att värdegrunder fungerar styrande först när de anställda 

förstår hur värdeorden hänger samman. Värdegrunderna behöver därför rangordnas 

för att skapa en prioriteringsgrund för de anställda. Genom att tänka igenom 

förhållandet mellan värdegrunderna och skapa en förståelse för vilka värdeord som 

anses vara överordnade kan medarbetare och chefer förstå hur de ska prioritera vid 

tillfällen då värdeorden kommer i konflikt med varandra. I organisationer som inte 

arbetar med en prioriteringsordning för värdegrunderna tenderar dessa endast att 

utgöra vackra ord utan att vara till någon större hjälp i det praktiska arbetet. En tydlig 

prioriteringsgrund kan även vara till nytta då ledningen tvinga fattas negativa beslut, 

såsom nedskärningar. Genom prioriteringsgrunden kan de anställda få en större 

förståelse för varför beslutet tagits och därmed ha lättare att acceptera beslutet. Om 

ledningen dessutom ser till att på ett begripligt sätt hänvisa beslutet till styrande 

värden kan medarbetarnas förståelse för det beslut som tagits, öka ytterligare 

(Philipson, 2004).  

 

Värdegrundsarbetets påverkan på organisationen och dess anställda 

Kumar (2012) undersöker relationen mellan personliga värdegrunder och 

organisationens värdegrunder i förhållande till förpliktelse till organisationen. I 

studien studeras en indisk organisation inom offentlig sektor där 220 deltagare fick 

värdera 24 värdeord genom att placera dem utifrån en sjugradig skala. Deltagarna fick 

först placera ut värdegrunderna efter hur väl dessa ansågs stämma överens med de 

vägledande principer de har i sina privatliv. Detta för att sedan göra samma gradering 

på sin upplevelse av i vilken utsträckning som den organisation de arbetar på 

förespråkar dessa värdegrunder. De 24 värdeorden delades sedan upp i sju faktorer 

som kopplades till förpliktelse till organisationen. Ur resultatet framkom att när det 

finns en överensstämmelse mellan individens personliga och organisationens 

värdegrunder kommer individen känna en förpliktelse till organisationen på ett 

känslomässigt plan men även på ett normativt sätt, vilket utgör den högsta graden av 

förpliktelse (Kumar, 2012). Även Sheehan och Isaac (2014) lyfter fram vikten av att 

individens och företagets värdegrunder stämmer överens med varandra och menar att 
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detta leder till att organisationens prestationer förbättras. Vidare ser författarna att 

chefer kan lägga mer ansvar på medarbetarna om deras värdegrunder går i enlighet 

med organisationens (Sheehan & Isaac, 2014).  

 

Gertsen och Zølner (2012) menar att värdegrundernas betydelse och inverkan på 

organisationen är beroende av medarbetarnas mottaglighet. Medarbetarna måste 

förstå innebörden av värdegrunderna samt acceptera dem. Elliott (2004) hävdar att 

det i organisationer ofta finns en brist på beteendemässig disciplin och att utmaningen 

därför ligger i hur väl organisationens värdegrunder översätts till konsekventa 

beteenden. Lever inte organisationen upp till sina värdegrunder kan frustration uppstå 

hos medarbetarna. Detta kan i sin tur leda till att chefer och ledare tappar trovärdighet, 

vilket skapar en negativ kultur på arbetsplatsen (Brytting & Trollestad, 2000). 

Organisationens fastställda värdegrunder ligger även till grund för medarbetarnas 

förväntningar på sina ledare. Medarbetarna bedömer och utvärderar sina ledare efter 

deras ärlighet och integritet (Elliott, 2004). Med utgångspunkt i detta är det därför 

ledarens roll att förmedla värdegrunderna till medarbetarna, att leda genom att 

inspirera och uppmuntra medarbetarna till önskvärda beteenden (Brytting & 

Trollestad, 2000). Sheehan och Isaac (2014) menar att organisationer som använder 

sig av värdegrunder för att påverka medarbetares och chefers beteenden även presterar 

bättre. Organisationer som arbetar med värdegrunder behöver inte i samma 

utsträckning sätta fasta och strikta regler utan värdegrunden skapar istället riktlinjer 

för medarbetaren i dennes dagliga arbete. För att skapa en gemensam förståelse av 

värdegrunderna bör cheferna förklara dessa med enkla principer utifrån 

organisationens vision, uppdrag och strategiska mål (Sheehan & Isaac, 2014). 

 

Cooper (2008) har gjort en internationell studie på organisationer inom 

vårdbranschen och undersökt vilka ord som är vanligast att använda som värdeord. 

Genom dessa observationer kommer Cooper (2008) fram till att framgångsrika 

organisationer kännetecknas av att de har värdegrunder som återspeglas i policies och 

beteenden samt att värdegrunden är avgörande för de beslut som organisationen 

fattar. 
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Att leda genom värdegrunder 

Philipson (2004) påtalar att allt fler organisationer har insett att organisationer 

behöver ledas med hjälp av värden. Ett värdebaserat ledarskap bygger på tanken att 

människor styrs inifrån och syftar till att få medarbetare att välja att göra sådant som 

gagnar företaget, därför att det också gagnar dem själva. Värdegrunder bör dock inte 

ses som en ersättning för, utan istället som ett viktigt komplement till exempelvis 

ekonomiska styrsystem. Det ekonomiska utrymmet är i allmänhet litet och 

ekonomiska incitament har därför en begränsad effekt som styrmedel. Pengar utgör 

dessutom sällan en direkt grund för människors handlande och chefer och ledare bör 

därför använda sig av ett värdebaserat ledarskap för att motivera medarbetare till att 

handla på ett sådant sätt som gagnar företaget. Vidare menar författaren att detta inte 

innebär att belöningssystem saknar innebörd i värderingsstyrda organisationer utan 

att handlingar som gynnar företaget och samarbetet internt måste belönas. Philipson 

(2004) poängterar även att det i detta arbete är viktigt att belöningarna uppfattas som 

ett uttryck för erkännande och tacksamhet för att medarbetaren i fråga har 

åstadkommit något som är viktigt och värdefullt för företaget. I företag som saknar en 

möjlighet att koppla värdet av de anställdas insatser till den nytta de åstadkommit för 

andra tenderar belöningarna att bli själva motivet för att göra insatser. Då riskeras att 

medarbetare enbart utför sitt arbete som en direkt följd av lön och andra förmåner och 

inte därför att de ser en djupare mening med verksamheten (Philipson 2004).  

 

Carlson (2015) lyfter fram att värdegrunderna är hörnstenen för ett framgångsrikt 

ledarskap. Organisationens ledare har ett ansvar att regelbundet kommunicera 

värdegrunderna till sina medarbetare. Genom att tydligt kommunicera 

värdegrunderna till medarbetarna stärker ledaren det denne och företaget står för 

samtidigt som medarbetaren blir informerad om vad som förväntas av denne. Carlson 

(2015) menar att en förutsättning för en stark organisation är starka värdegrunder. 

Värdegrunderna säkerställer att ledaren kan vara stolt över den organisation och det 

arbetslag denne leder och förvaltar. När väl värdegrunderna har fastställts ska de 

efterlevas, underhållas och aldrig avvikas ifrån. Genom att som ledare ofta påminna 

sig själv om värdegrunderna är man dessutom bättre förberedd inför kommande 

utmaningar (Carlson, 2015).  
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Implementering av värdegrunder 

Vid implementering av värdegrunder i ett företag är det viktigt att vara medveten om 

att det är något som tar tid och är ett kontinuerligt arbete. Ledare som står bakom 

värdegrunderna och som leder processen är viktiga för att implementeringen ska 

lyckas. Målet med organisationers värdegrunder är att de blir en naturlig del av det 

dagliga arbetet. För att uppnå detta bör mål sättas utifrån värdegrunderna i exempelvis 

medarbetarundersökningar, bonussystem och rekryteringsprocesser. Värdegrunderna 

bör även vara en naturlig del av företagets styrprocess. Viktigast av allt är att ledning 

och organisation agerar i enlighet med värdegrunderna. Organisationen måste ha ett 

beteende som stämmer överens med värdegrunderna, annars kommer inte 

medarbetarna arbeta efter dessa (Kronstam, 2002).  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter utifrån en 

avhandling om organisationers implementering av värdegrunder. 

 

Askins Core VALUES Paradigm & Askins Core VALUES Implementation Model 

Askins (2012) har genomfört en studie med syfte att undersöka, identifiera och 

kategorisera mellanchefernas beteenden kopplat till implementering av 

organisationens värdegrunder i arbetet. Studien har genomförts på en stor, icke-

vinstdrivande organisation inom vårdsektorn i USA med runt 8 000 anställda. Askins 

(2012) genomförde semistrukturerade intervjuer med 20 mellanchefer inom 

organisationen. Av resultaten framkom att chefer på mellannivå både gör och kan 

utgöra en avgörande skillnad i de fall där de och deras arbetssätt beträffande 

implementering av värdegrunder uppmuntras, respekteras, mäts, förstärks och 

välkomnas. Även om studien har genomförts på en organisation inom vårdsektorn 

menar Askins att de tekniker och strategier som presenteras i avhandlingen kan 

översättas till ett brett spektrum av organisationer och kontexter. Genom att fokusera 

på mellanchefernas centrala betydelse för implementeringen av värdegrunder anser 

författaren sig kunna fylla en kunskapslucka i litteraturen som annars fokuserar 

mycket på högre chefer och seniora ledares betydelse för värdegrunderna (Askins, 

2012).  
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Askins (2012) har utifrån de resultat som framkom i studien tagit fram ett 

idealexempel för värdegrunder, ett värdegrundsparadigm vid namn Askins Core 

VALUES Paradigm som kan förklaras vidare genom den schematiska 

implementeringsmodellen Askins Core VALUES Implementation Model. 

Implementeringsmodellen presenterar den ömsesidiga relationen mellan 

implementering av värdegrunder och de sex komponenterna Validation, 

Accountability, Linkage, Understanding, Excellence och Synergy. Askins (2012) 

menar att dessa komponenter kan relateras till en effektiv implementering av 

värdegrunder i organisationer.  

 

1. Validation - Chefernas godkännande av värdegrunderna och de beteenden som 

följer med dessa.  

 

När cheferna utövar meningsfulla och lämpliga beteenden relaterade till 

organisationens värdegrunder kan även medarbetarna bli mer benägna att göra 

detsamma.    

 

2. Accountability - Ansvarsfördelningen för implementeringen av 

organisationens värdegrunder sker via arbetsbeskrivningar och 

prestationsbedömningar.  

 

När en organisation låter sina värdegrunder fungera som integrerade komponenter i 

arbetsbeskrivningar och som ett mätbart instrument i prestationsbedömningar kan 

det leda till att värdegrundernas spridning ökar i hela organisationen.  

 

3. Linkage - Länken mellan värdegrunder och organisationens prestationer sker 

genom mätbara mål.   

 

Genom att hålla medarbetare på alla nivåer ansvariga för att införliva 

värdegrunderna i sitt dagliga arbete kan arbetsplatsbeteenden kopplas samman med 

organisationens prestationer. En länk mellan orsak och verkan kan då uppstå mellan 

värdegrunder och organisationens mätbara mål.  
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4. Understanding - Förståelse för värdegrunderna sker genom att strategiskt 

sammanföra organisationens uppdrag och vision med värdegrunderna.   

 

Genom att integrera organisationens värdegrunder, uppdrag och vision i en strategisk 

riktning och som ett operativt mål kan organisationen öka medarbetarnas förståelse 

för betydelsen av att använda sig av värdegrunder i sitt arbete. 

 

5. Excellence - Framgångsrika resultat uppnås genom ett kontinuerligt 

engagemang för värdegrunderna.  

 

Ett ökat engagemang för att använda värdegrunder kan ha stor inverkan på 

organisationens kvalitet och utveckling. Detta kan exempelvis framgå genom 

mätningar av medarbetares prestationer samt framgångsrika resultat i branschindex. 

 

6. Synergy - Synergi i hela organisationen uppstår genom ett ömsesidigt 

engagemang för värdegrunderna och integrationen mellan vision, uppdrag och 

värdegrunder.  

 

När hela organisationen fokuserar på att nå framgångsrika resultat genom användande 

av värdegrunder kan denna synergi stimuleras och upprätthållas genom flera 

organisationssystem (Askins, 2012). 

 

Askins Core VALUES Implementation Model visar även på den kontinuerliga cykliska 

process som de sex komponenterna utgör. Komponenten Validation kan därmed 

ytterligare förstärkas genom en samspelt företagskultur som utgörs av komponenten 

Synergy. Med utgångspunkt i studiens resultat konstaterar författaren att ovanstående 

komponenter har betydelse för organisationer när det kommer till att implementera, 

sprida och utveckla värdegrunderna på ett effektivt sätt (Askins, 2012). 
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Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod, tillvägagångssätt, bearbetning, analys 

och etiska överväganden på basis av relevant litteratur. 

 

Forskningsansats 

För att besvara syftet med denna studie har kvalitativ metod använts. Då syftet med 

denna studie var att ta reda på hur de anställda upplever värdegrunderna samt hur 

organisationen arbetar med att implementera dessa gjordes bedömningen att 

kvalitativ metod var den metod som var lämpligast. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att kvalitativ metod skapar förståelse för informanternas upplevelser och 

erfarenheter av det ämne som studeras. Bryman (2011) beskriver att fallstudier 

genomförs på en specifik plats, exempelvis på en organisation. Stake (1995) framhåller 

data source triangulation som en form av fallstudie där ett fenomen undersöks bland 

annat utifrån olika personers upplevelser. Detta kan även göras genom att undersöka 

hur personers beteenden ändras utifrån olika kontexter (Stake, 1995). Då denna studie 

enbart studerar Santander Consumer Bank och lyfter fram anställda på olika nivåers 

perspektiv på värdegrundsarbetet kan studien därmed ses som en fallstudie. 

 

Urval  

Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval används då forskaren vill välja ut 

deltagare på ett strategiskt sätt för att utvalda informanter ska vara relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. Med ovanstående som utgångspunkt valdes i denna 

studie målinriktat urval som metod i form av tre urvalsgrupper bestående av individer 

med varierande roller från olika affärsenheter och funktioner inom organisationen. På 

så sätt kunde ett relevant urval garanteras i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, samtidigt som det gav studien en allsidig bild av värdegrundsarbete. 

Den första urvalsgruppen bestod av fyra medarbetare, den andra av tre chefer och den 

tredje gruppen bestod av två medarbetare med rollen som kulturambassadörer. Med 

den snäva tidsramen i åtanke ansågs nio informanter var ett rimligt antal för att på så 

sätt få mer tid till att grundligt analysera dessa personers svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). När antalet informanter i respektive grupp valdes ut lades vikt vid att skapa en 

någorlunda jämn fördelning bland dessa. De nio informanterna arbetade på sex av 

organisationens elva affärsenheter och funktioner. Även åldersspannet hade en stor 

spridning, där den yngsta informanten var strax över 30 år medan den äldsta 
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informanten var strax över 55. Gällande spridning i kön var båda könen 

representerade. En spridning av informanterna sågs som relevant då syftet handlade 

om de anställdas upplevelse av värdegrunderna (Hjerm, 2014). Då 

kulturambassadörerna endast utgjordes av totalt åtta personer på kontoret ansågs det 

räcka med två intervjuer då inga nya data skulle ha kommit fram vid ytterligare 

intervjuer. En teoretisk mättnad för denna urvalsgrupp ansågs därmed ha uppstått 

(Bryman, 2011).  

 

Organisationens HR-chef agerade i denna studie, grindvakt och gav därmed tillåtelse 

att studera arbetsplatsen. Hon fungerade även som nyckelinformant då hon hjälpte till 

att förmedla kontakt med informanter till intervjuerna (Bryman, 2011). Gällande 

tillvägagångssättet för det målinriktade urvalet så fick HR-chefen handplocka 

tilltänkta informanter utefter riktlinje om spridning inom organisationen. Då HR-

chefen dessutom har en god kännedom om organisationen ansågs detta 

tillvägagångssätt vara en fördel. För att förmedla kontakt med de utvalda 

intervjupersonerna och informera om studien mejlades ett missivbrev ut. För att ge 

mejlet ökad tyngd och öka sannolikheten för att mottagarna skulle läsa brevet skickade 

HR-chefen ut detta brev. Kontakt togs sedan med respektive intervjuperson för att 

boka tid för intervju.  

 

Gällande urvalsgruppen kulturambassadörer så bestod denna av en ambassadör med 

lång erfarenhet samt en nytillträdd. Intervjupersonerna till urvalsgrupperna, chefer 

och medarbetare, valdes utifrån spridning i organisationen samt att personerna skulle 

ha jobbat där ett par år. Då hade de fått en chans att lära känna organisationen och 

skapa sig en uppfattning av värdegrundsarbetet. Vid val av informanter till 

urvalsgrupperna var det viktigt att blanda personer för att på så sätt få med 

informanter som kunde styrka varandras åsikter och upplevelser men även 

informanter som hade avvikande åsikter och upplevelser (Hjerm, 2014). 

 

Datainsamling 

Under datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer som metod. 

Semistrukturerad intervju innebär att forskaren har ett antal frågor formulerade i ett 

manus och att denne fritt kan ställa frågorna i oberoende följd samt har möjlighet att 

ställa följdfrågor. Genom att använda semistrukturerade intervjuer fick informanterna 
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berätta om sina upplevelser av organisationens värdegrunder samtidigt som tillfälle 

gavs att gräva djupare och få ut mer information ur informanternas svar (Bryman, 

2011). För att säkerställa att samtalsledarna ställde samma grundfrågor skapades en 

intervjuguide med syfte att fungera som manus vid intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuguiden konstruerades med utgångspunkt från vilka frågor som var 

relevanta att ställa för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 2). Med 

detta som utgångspunkt kunde det säkerställas att det som avsågs att undersökas 

verkligen undersöktes. Språket anpassades även efter respondenterna så att frågor och 

formuleringar skulle vara enkla att förstå. Utformningen av intervjuguiden gjordes 

även utifrån Askins sex komponenter för effektiv implementering av värdegrunder. 

Frågor togs fram för att mäta respektive komponent för att sedan delas upp efter dessa 

teman i intervjuguiden. Därmed undersöktes i vilken utsträckning organisationen 

arbetar effektivt för att implementera värdegrunderna (Askins 2012). Den teoretiska 

utgångspunkten användes även som ett analysverktyg för att skapa en röd tråd genom 

hela studien. För att rikta intervjuguiden mot respektive urvalsgrupp skapades tre 

olika varianter av denna; en för medarbetarna, en för cheferna och en för 

kulturambassadörerna (Bilaga 2). På så sätt kunde information samlas in utifrån de 

anställdas upplevelse av värdegrunderna samt hur organisationen implementerar 

dessa i det dagliga arbetet. 

 

En kritik som riktas mot kvalitativ metod och intervjuer är, enligt Bryman (2011), att 

det krävs en viss kunskap och färdighet för att genomföra en bra intervju och att det 

därför är svårt att hålla en hög kvalitet. Det är därmed viktigt att samtalsledaren har 

förkunskap om ämnet före intervjun samt att denne vet hur och varför intervjun 

genomförs. Dessa kunskaper kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) fungera som 

riktlinjer för samtalsledaren men kan dock vara svåra att uppnå. Ovanstående 

svårigheter togs i beaktande genom noggranna förberedelser inför intervjuerna. För 

att skaffa ytterligare kunskap och lära känna organisationen bättre besöktes 

arbetsplatsen under två heldagar en vecka innan intervjuerna skulle genomföras. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på organisationens kontor i Stockholm. För att 

säkerställa att ingen viktig information gick förlorad, spelades samtliga intervjuer in. 

Dubbla uppsättningar diktafoner användes för att förebygga tekniska problem. För att 

få med information som inte diktafonerna kunde snappa upp fördes anteckningar, 
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vilket även underlättade kommande analysarbete. Samtliga intervjuer varade i 30–40 

minuter, vilket stämde väl överens med den uppskattade tiden på 30–45 minuter som 

uppgavs i missivbrevet (Bilaga 1). 

 

Bearbetning av data och analys 

Transkribering av samtliga intervjuer gjordes för att bearbeta det insamlade 

materialet, vilket gav tillfälle att höra intervjuerna en gång till samt på vilket sätt 

informanterna uttryckte sig (Bryman, 2011). Bearbetning och analys av data kan enligt 

Bryman (2011) ses som ett tidskrävande arbete och det var därför viktigt att analys 

skedde både under intervjuernas gång samt vid transkriberingen. Fördelen med detta 

var att kunna se kategorier under intervjuer för att sedan kunna använda dessa i 

kommande intervjuer (Bryman, 2011). När transkribering av samtliga intervjuer 

genomförts, kodades dessa med utgångspunkt från initial kodning där varje mening 

lästes för att inte gå miste om någon information. Vid närläsning av transkriberingarna 

markerades framträdande information och relevanta koder plockades ut för att sedan 

kunna besvara studiens syfte (Rennstam & Wästerfors, 2015). Koder som framkom var 

bland annat: riktlinje, agera efter värdegrunderna och förändring. Respektive 

transkribering märktes sedan upp efter vilken urvalsgrupp de tillhörde, exempelvis 

M1, C2, KA3 och så vidare. På så sätt kunde urvalsgrupperna hållas isär samtidigt som 

intervjupersonerna gjordes anonyma. Detta med hänsyn till samtyckeskravet om 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). De skrivna svaren klipptes sedan isär och 

kategoriserades utifrån respektive fråga. På så sätt kunde de olika svaren jämföras 

samtidigt som det gav en överblick över materialet. Med hjälp av koderna kunde 

ytterligare kategorier skapas för medarbetarens upplevelse av värdegrunderna och 

organisationens implementering av dessa (Rennstam & Wästerfors, 2015). Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar delades de sammanställda frågorna upp i två 

övergripande kategorier: implementering och de anställdas upplevelser. Rennstam 

och Wästerfors (2015) menar att kodning och skapandet av kategorier underlättar 

sorteringen av det väsentliga materialet, vilket gör informationen mer lätthanterlig.  

 

Tillförlitlighet och äkthet 

För att säkerställa att intervjufrågorna resulterade i den information som avsågs att 

studeras genomfördes två pilotintervjuer med testinformanter. Genom att diskutera 

och ta del av feedback på frågeställningar och formuleringar kunde frågorna justeras 
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för att säkerställa att samtliga intervjufrågor var tydliga och enkla att svara på. 

Pilotintervjuerna gav även tillfälle att öva på rollen som samtalsledare. 

Intervjufrågorna diskuterades och bearbetades för att garantera att frågorna gav 

relevant information som kunde kopplas till studiens syfte. Pilotintervjuerna gav 

studien mer tillförlitlighet och skapade bättre förutsättningar inför intervjuerna på 

arbetsplatsen (Bryman, 2011).  

 

Enligt Bryman (2011) kan det vara bra för samtalsledaren att bekanta sig med den miljö 

där intervjupersonerna arbetar. På så sätt får denne en bättre förståelse för det som 

informanten berättar, vilket kan underlätta vid tolkning av data. För att få en bättre 

förståelse för medarbetarnas situation samt hur organisationen var uppbyggd 

spenderades några dagar på arbetsplatsen. Efter besöket kunde intervjuguiden 

justeras och anpassas något utifrån information som framkommit under besöket på 

organisationen (Bryman, 2011).  

  

Bryman (2011) belyser att inspelning av intervjuer är ett viktigt tillvägagångssätt vid 

kvalitativa intervjuer. Detta för att kunna genomföra detaljerade analyser av den 

insamlade datan. På så sätt kunde intervjupersonernas svar och deras egna ord fångas. 

Inför inspelningen användes inspelningsutrustning med god ljudkvalitet, vilket 

underlättade för att transkriberingen skulle bli så korrekt som möjligt. Under 

intervjuerna agerade en samtalsledare medan den andre var ansvarig för att under 

tiden anteckna sådant, exempelvis kroppsspråk, som inte kunde spelas in. På så sätt 

garanterades en rättvis bild av det informanten sagt (Bryman, 2011). Den som inte 

agerade samtalsledare var även ansvarig för tekniken under intervjuerna. 

Samtalsledaren kunde därigenom lägga allt sitt fokus på informanten och att göra en 

så bra och givande intervju som möjligt. 

 

Bryman (2011) anser att intervjuer bör genomföras i en lugn och ostörd miljö. Därför 

hölls samtliga intervjuer i konferensrum och informanterna behövde därigenom inte 

oroa sig för att någon utomstående skulle höra vad som sades. För att garantera att 

intervjupersonerna inte skulle bli störda och stressade på grund av tidsbrist var tiden 

för intervjuerna väl tilltagen. För att säkerställa att all information gällande den 

organisation där intervjuerna genomförts, var riktig, ombads grindvakten, tillika HR-
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chefen, att läsa igenom uppsatsen. Efter några mindre justeringar bekräftades att 

samtlig information om organisationen var korrekt.  

 

Etik 

Före intervjuerna blev informanterna informerade om studiens syfte samt de etiska 

riktlinjer som gällde. Denna information presenterades via ett missivbrev (Bilaga 1) för 

att väcka intresse för studien men också för att understryka de forskningsetiska 

principerna. I brevet blev intervjupersonerna underrättade om att det var frivilligt att 

delta med möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 

De fick också veta att innehållet i intervjuerna skulle förvaras tryggt så att ingen 

utomstående kunde ta del av informationen och att datamaterialet endast skulle 

komma att användas i denna studie för att sedan raderas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Meningen med denna information var att deltagarna skulle känna sig trygga med att 

delta. Vid intervjutillfället påmindes samtliga informanter än en gång om studiens 

syfte samt vilka etiska riktlinjer som det tagits hänsyn till. Vid inledningen av 

respektive intervju fick samtliga även godkänna att intervjun spelades in. 

Informanterna upplystes då om syftet med inspelningen och att detta bland annat 

skulle underlätta för kommande transkribering och analysarbete. Vid transkribering 

och bearbetning av datan kodades intervjupersonernas namn om till M1, C2 och KA3 

och så vidare för att de skulle förbli anonyma. Detta med tanke på forskningsetiska 

principer samt det faktum att personuppgifter och namn inte skulle vara av relevans 

för studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Med hänsyn till samtyckeskravet som innebär att deltagare i en undersökning har rätt 

att bestämma över sin medverkan, fick organisationen som studerades välja om de ville 

vara anonyma eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Efter granskning av uppsatsen gavs 

tillåtelse att skriva ut organisationens namn. 
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Resultat  

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat. Resultatet är uppdelat efter Askins 

(2012) sex komponenter för effektiv implementering av värdegrunder, vilka även 

återfinns i intervjuguiden: Validation, Accountability, Linkage, Understanding, 

Excellence och Synergy. Under dessa komponenter presenteras underteman som 

beskriver respektive avsnitt mer ingående. Då citat presenteras nedan tydliggörs 

informantens urvalsgrupp genom bokstäverna M, C och KA.  M = medarbetare. C = 

chef. KA = kulturambassadör.  

 

Validation 

De anställdas upplevelse av värdegrunderna 

En styrka med värdegrunderna är enligt samtliga informanter att de utgör ett ramverk 

och en kompassnål som visar vägen framåt. Detta gör att alla vet vad som förväntas av 

dem, vilket leder till en bättre gemenskap och bidrar till en positiv företagskultur. 

Informanterna menar även att värdegrunderna bidrar till att alla agerar efter samma 

principer och att de utvecklas och blir bättre som kollegor. De anställda upplever att 

deras personliga värdegrunder stämmer väl överens med företagets och att de därför 

har haft lätt att ta till sig organisationens värdegrunder. Några informanter anser att 

bredden på de ord som värdegrunderna består av är en bidragande faktor till att de 

anställda lättare kan identifiera sig med värdegrunderna. Informanterna menar att 

värdeordet Simple står för att det ska vara enkelt och tillgängligt att vara kund och 

anställd hos företaget samt att processer ska göras så enkla som möjligt och utan 

krångel. Personal handlar om att se till kundens och den anställdes möjligheter och 

behov. Att de möter individen utifrån dennes situation men också att de i det 

personliga mötet anstränger sig lite extra. Värdeordet Fair inbegriper för 

informanterna att organisationen ska kunna berättiga, förklara och motivera allt som 

görs, men också se till att behandla alla lika och inte utnyttja vare sig personal eller 

kunder.  

 

Några informanter menar dock att bredden på värdegrunderna kan försvåra arbetet 

med att konkretisera dem, men att organisationen har lyckats bra med att förstärka 

och förtydliga värdegrunderna genom att ta fram åtta beteenden som kan kopplas till 

värdegrunderna. En annan åsikt som lyftes fram rörande värdegrundernas bredd är att 

de ger utrymme för en mängd olika tolkningar: “Bredden är positivt men kan också 
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bidra till att en person tolkar värdegrunderna på ett sätt medan en annan person är 

på en helt annan kant, beroende på vilka av värdegrunderna och beteendena som 

man anser vara viktiga” (M6). 

 

Kontoret på Santander Consumer Bank har nyligen renoverats och färgkodats efter 

organisationens åtta beteenden. Värdegrunder och beteenden har i samband med 

detta målats på väggar, vilket gör, enligt informanterna, att de påminns om detta 

dagligdags när de befinner sig på arbetsplatsen: “Affischer med quotes utifrån 

värdegrunderna sitter vid diskbänkar och på toaletter för att få in tankesättet med 

lite andra ord. Värdegrunderna finns överallt på kontoret” (KA4). 

 

En informant beskriver hur denne till en början upplevde värdegrunderna som lite 

påklistrade med alla aktiviteter, men att denne efter ett tag insåg vikten av att 

kontinuerligt repetera värdegrunderna och arbeta med dem i olika sammanhang. 

Informanten menar att det är en fin linje mellan att verkligen arbeta och stå för 

värdegrunderna och att det skulle kunna kännas som en sektkänsla av det hela. Utöver 

det visuella påpekar flera av informanterna att de blir påminda om värdegrunderna vid 

exempelvis möten, presentationer och vid olika aktiviteter: “Man gör roliga aktiviteter 

kopplade till orden. Vilket kan kännas lite tramsigt ibland men något jag i det stora 

hela tror är bra. Att få det innött och bli påmind” (M9). 

 

En informant berättar att införandet av organisationens nuvarande värdegrunder har 

fört med sig en prioriteringsordning på vilka projekt som anses vara viktigast. Något 

som denne upplever är en klar förbättring från tidigare då det fanns en tendens att den 

som “skrek högst” ofta fick sin vilja igenom. Värdegrunderna anses även utgöra en 

tydlighet, ger en samsyn att samtala kring och fungerar därför som ett bra verktyg och 

underlag att nyttja vid konflikter och då någon inte agerar i enlighet med 

värdegrunderna. En informant berättar: ”Kommer man i konflikt mellan avdelningar 

kan man stödja sig på värdegrunderna, ta upp värdeorden och prata runt dem, alla 

är ju medvetna om värdegrunderna” (C8). 

 

En annan informant nämner vikten av att ha värdegrunder i en organisation som 

genomgår många förändringar. Denne menar att värdegrunderna gör det lättare att 

föra en dialog vid förändringar om medarbetarna ser och bekräftar värdegrunderna.  
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För ett framgångsrikt värdegrundsarbete anser de flesta informanterna att ”mindsetet” 

och sunt förnuft är viktigt, att alltid ha värdegrunderna som grund och tankesätt i sitt 

arbete. En informant framhäver att värdegrunden har betydelse för dem själva och för 

organisationen och upplever att värdeordens och beteendenas betydelse kan skilja sig 

beroende på vilken roll och avdelning de arbetar på. En återkommande synpunkt är 

uppfattningen om att värdegrunderna bör påverka de dagliga besluten och genomsyra 

hela organisationen. En informant lyfter att strukturen ibland tenderar att fallera en 

aning och att de anställda i sådana situationer har en förmåga att falla tillbaka i gamla 

vanor. Några medarbetare nämner att de försöker hitta konkreta saker i vardagen för 

att efterleva värdegrunderna men att detta ibland kan vara svårt, speciellt i stressade 

situationer: 

 

Jag blockerar min kalender så jag kan komma förberedd till mötena. Det 

funkar ofta men inte alltid förstås. Ha disciplin på mötena, att inte sitta och 

pilla med annat. [...] man försöker tänka på dom här grejerna, att vänta nu, 

hur upplevs det här om jag agerar så här? (M7). 

 

Samtliga informanter känner sig till största del nöjda med hur värdegrundsarbetet 

bedrivs. De tycker att organisationen har kommit en bra bit på väg, är mycket á jour i 

sitt arbetssätt och har svårt att se hur de skulle kunna arbeta annorlunda. Några 

informanter berättar att de aldrig jobbat så strukturerat med värdegrunder som på 

Santander: “Jag tycker det är jättebra. Jag har tidigare varit på bolag där 

värdegrunderna blivit påklistrade samtidigt som företaget jobbar på ett helt annat 

sätt som inte överensstämmer med värdegrunderna. Då känns det fel (M1). 

 

Upplevelser av chefernas värdegrundsarbete 

Gemensamt för de chefer som intervjuats är att de ser värdegrunderna som en 

grundplattform i sitt arbete. Chefernas ambition är att värdegrunderna ska genomsyra 

hela organisationen och vara en del av processer och beslutsfattande men också se till 

att medarbetarna involveras i diskussioner om värdegrundsarbetet. När det kommer 

till medarbetarnas upplevelse av det värdegrundsarbete som cheferna bedriver har 

många medarbetare svårt att avgöra i vilken grad deras chefer arbetar med 

värdegrunderna i det dagliga arbetet. De upplever dock att deras chefer agerar efter 
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värdegrunderna och att de till viss del arbetar med dessa då de - liksom medarbetarna 

- blir bedömda utifrån hur väl de levt upp till företagets värdegrunder och önskade 

beteenden. En medarbetare berättar att dennes chef agerar i enlighet med 

värdegrunderna: 

 

Jag tycker att han efterlever värdegrunderna. Sen vet jag inte hur mycket han 

aktivt tänker på värdegrunderna i sitt dagliga arbete men jag tycker absolut att 

han har en förmåga att hålla saker enkelt, att skala av onödiga saker. Sen 

tycker jag att han jobbar bra efter Personal och Fair också (M9). 

 

Några medarbetare nämner de veckovisa One2One-samtalen, enskilda samtal som 

cheferna har med sina medarbetare, som en del av chefernas värdegrundsarbete. I 

underlaget för dessa samtal ingår ett avsnitt gällande värdegrundsarbetet och de 

beteenden som följer med detta, där chef och medarbetare samtalar om 

värdegrunderna och hur väl medarbetaren i fråga agerar i enlighet med dessa. Några 

av medarbetarna berättar dock att dessa samtal främst tenderar att kretsa kring det 

dagliga arbetet och att värdegrunderna därför har en benägenhet att hamna lite i 

skymundan. Cheferna upplever att det kan finnas vissa svårigheter med att utvärdera 

medarbetarnas beteenden då de ibland kan vara svårdefinierade och tolkas på olika 

sätt: 

 

Det är en sak att ha ett ord, att vara glad och pigg och driven men att säga 

till en medarbetare att "du bör bli bättre på det här" och “jag vill se att du 

ändrar dig”. Och om medarbetaren då frågar: “Jag vill komma högre upp i 

skalan, hur ska jag göra när det gäller beteendena?” Det tycker jag 

personligen är väldigt svårt att svara på (C3). 

 

Accountability 

Prestationsbedömning  

Flera av informanterna berättar att det finns en mycket tydlig process för hur deras 

prestationer bedöms efter organisationens värdegrunder. Detta då värdegrunderna 

finns inbyggda i organisationens incitamentsystem och genererar ekonomisk 

ersättning i form av en årsvis utvärdering, en så kallad Performance Management. De 

anställda bedöms utifrån hur väl de nått upp till organisationens beteenden och deras 
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individuella mål, vilket påverkar den individuella bonusen. Medarbetarna får då 

utifrån en generisk mall sätta betyg på hur väl de själva anser att de levt upp till 

värdegrunderna samtidigt som deras chef får göra samma sak. Efter betygssättningen 

för chef och medarbetare en diskussion kring underlaget i syfte att komma fram till ett 

beslut. Vid oenigheter har chefen mandat att ta det slutgiltiga beslutet. En informant 

berättar att avsikten från organisationens sida främst är att få igång en diskussion 

kring beteendena: “Det blir ju oftast en väldigt bra dialog och det är dialogen vi vill 

komma åt, inte att man får ett visst betyg eller inte, utan att man får konkreta 

exempel och förstår vad beteendena innebär” (C2). 

 

Har medarbetarna inte betett sig enligt värdegrunderna kan de inte heller få ett 

toppbetyg. Det är något som alla tänker på i sitt dagliga arbete och något som cheferna 

även måste ha i åtanke för att kunna göra en utvärdering av sina medarbetare. En 

informant menar att det ger en mycket påtaglig effekt i form av ersättning om 

beteendena uppfylls. Något som ger tyngd åt värdegrunderna, gör att de tas på allvar 

och inte bara är fina ord på en vägg. En annan informant ser en aning kritiskt på 

värdegrundernas koppling till bonussystemet. Denne menar att det inte spelar någon 

roll hur bra de anställda beter sig och understryker att om organisationen inte går med 

vinst kan ändå ingen bonus delas ut: “I slutändan handlar det om att leverera mer 

med bättre kvalitet. Det är liksom det som kommer ut på sista raden i form av 

lönsamhet i kronor och i kunder framförallt” (M7). 

 

Samtliga informanter uppfattar organisationen som hårt arbetande när det kommer 

till att uppmuntra och motivera de anställda att följa företagets värdegrunder. 

Informanterna beskriver olika tillfällen då de fått ge komplimanger kopplade till 

värdegrunderna till sina kollegor. Ett sådant tillfälle är den årliga julfesten då de 

anställda får nominera sina kollegor utifrån beteendena. Om en anställd anser att en 

viss kollega har agerat extra bra efter exempelvis beteendet Truly listen kan denne 

nominera personen i fråga till det specifika beteendet. HR-avdelningen och ledningen 

väljer sedan ut de bästa nomineringarna för respektive beteende. Genom denna 

aktivitet får medarbetarna möjlighet att ge positiv feedback och beröm till sina 

kollegor, vilket är mycket uppskattat av de anställda. 
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Värdegrundsarbete i arbetsbeskrivningar 

Merparten av informanterna berättar att värdegrundsarbetet inte ingår i deras 

arbetsbeskrivning eller att de inte vet om det ingår. De flesta har inte heller reflekterat 

över om detta är nödvändigt. Några anser att värdegrundsarbete i arbetsbeskrivning 

inte är något som skulle behövas då deras individuella mål redan sätts utifrån 

värdegrunderna samt det faktum att de bedöms utifrån beteendena. 

Värdegrundsarbetet beskrivs som något som alla bör arbeta efter, oberoende av om det 

är en del av arbetsbeskrivningen eller inte. En informant uttrycker sin kritik mot 

arbetsbeskrivningar: “För mig är inte en arbetsbeskrivning det viktigaste idag. En 

arbetsbeskrivning tycker jag är lite uråldrigt, faktiskt. Viktigast är att man har en 

tät dialog och vet vad företaget står för och att vi tillsammans strävar åt samma håll” 

(C8). 

 

Några informanter kan dock se en fördel med att ha med värdegrundsarbete i sina 

arbetsbeskrivningar då detta ytterligare skulle visa att organisationen verkligen ser 

värdegrunderna som viktiga för verksamheten. Detta skulle även förstärka det faktum 

att organisationen lägger lika mycket vikt vid hur de anställda åstadkommit något som 

vad de åstadkommit. Endast en av informanterna svarade att värdegrundsarbete 

ingick i dennes arbetsbeskrivning. Vederbörandes ansvar var att säkerställa att 

organisationen följer värdegrunderna samt att medarbetarna är informerade om dem.  

 

Linkage 

Chefens ansvar i värdegrundsarbetet 

Samtliga chefer anser sig ha ett stort ansvar i att stötta och se till att medarbetarna 

förstår vad värdegrunderna innebär för dem på både grupp- och individnivå. Några 

informanter menar att detta är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna 

använda värdegrunderna i sin vardag. En informant menar även att chefer och ledare 

har ett stort ansvar att föregå med gott exempel genom att själva leda och leva efter de 

fastställda värdegrunderna.  

 

Cheferna följer upp att deras medarbetare lever upp till värdegrunderna genom den 

årliga utvärderingen, vilken till 50 % är uppbyggd utifrån företagets värdegrunder. 

Cheferna får sedan gradera sina medarbetare utifrån åtta fastställda beteenden och 

medarbetarna bedöms därmed på hur de uppnått sina mål samt vad de uppnått. Några 
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av cheferna nämner även att de har ett ansvar att ta upp värdegrunderna i One2One-

samtalen. En chef beskriver att det på dennes avdelning kan vara fokus på ett specifikt 

beteende under en månad, vilket exempelvis kan yttra sig i teamövningar. Efter 

månadens slut följer de sedan upp att alla team har genomgått övningen för att 

säkerställa att alla har samma plattform. Cheferna menar att de även har ett stort 

ansvar när det kommer till att introducera värdegrunderna till nya kollegor. En 

informant menar att denne i egenskap av chef har en skyldighet att försöka förstå vad 

värdegrunderna innebär för att sedan, tillsammans med sina medarbetare, prata om 

vad värdegrunderna innebär på såväl individnivå som team- och organisationsnivå. 

Skulle någon inte leva upp till värdegrunderna är det främst i One2One-samtalet som 

detta tas upp och diskuteras. En chef berättar om ett sådant tillfälle: 

 

Jag har haft feedbacksamtal med en person som hade svårt att förstå kritik 

och då tog jag faktiskt upp värdegrunderna och gick igenom dem 

ordentligt. Och utifrån dem kunde vi skapa förståelse för vad som hade 

hänt, vilket blev en aha-upplevelse för den här personen. Så beteendena är 

väldigt bra att använda sig av (C8). 

 

En av informanterna berättar att HR har som uppgift att implementera 

värdegrunderna utifrån direktiv och instruktioner från huvudkontoret i Madrid. Detta 

innebär att HR-avdelningen och ledningen också ansvarar för att följa upp och 

säkerställa att organisationen lever upp till värdegrunderna. Informanten berättar 

vidare att uppföljning av medarbetarnas upplevelse av organisationens 

värdegrundsarbete sker vid den årliga medarbetarundersökningen där frågor ställs till 

medarbetarna om respektive värdeord. Dessa frågor har både ett internt och externt 

perspektiv och medarbetaren får svara på hur väl denne anser att organisationen lever 

upp till Simple, Personal och Fair.  

 

Kulturambassadörens ansvar i värdegrundsarbetet 

Kulturambassadörerna berättar att de har ansvar för att driva värdegrundsarbetet 

framåt, att sprida en positivitet kring värdegrunderna och utgå från värdegrunderna i 

sitt dagliga arbete. De anser sig, tillsammans med chefer och ledare, ha det yttersta 

ansvaret för värdegrundsarbetet. Kulturambassadörerna har ett specifikt ansvar att se 

till att facilitera detta arbete och säkerställa att arbetet med värdegrunderna sker 
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kontinuerligt. De berättar att detta främst sker genom att genomföra aktiviteter som 

samtliga medarbetare kan delta i. Något som ibland upplevs vara knepigt då alla 

medarbetare har olika förutsättningar att delta. Speciellt svårt upplevs det vara att 

arrangera aktiviteter för de medarbetare som sitter på kundtjänst och talar i telefon 

hela dagarna. En informant föreslår därför att aktiviteterna bör anpassas så att så 

många som möjligt kan delta, exempelvis genom lunchföreläsningar.  

 

När det kommer till att introducera nya kollegor i värdegrundsarbetet beskriver 

kulturambassadörerna att de deltar i introduktionsdagar för att presentera det arbete 

som de bedriver. De understryker även att HR-avdelningen tar ett stort ansvar för att 

prata mer ingående om organisationens värdegrunder under dessa 

introduktionsdagar. Kulturambassadörerna berättar även att de aktivt arbetar för att 

fler medarbetare ska känna sig välkomna att engagera sig i koordinering och 

genomförande av olika aktiviteter och projekt. De understryker dock att de inte har 

möjlighet att vara i alla grupper samtidigt och att det därför är respektive chefs ansvar 

att jobba med värdegrunderna i sitt team.  

 

Medarbetarens ansvar i värdegrundsarbetet 

Majoriteten av medarbetarna menar att de i värdegrundsarbetet måste ta största 

ansvar för sitt eget beteende. Genom att agera efter värdegrunderna anser de sig kunna 

bidra till en bättre arbetsmiljö men också till att upprätthålla goda relationer med 

varandra samt gentemot kunder. Här upplevs årsbonusen som ett incitament. En 

informant anser också att denne kan hjälpa andra genom att säga till om någon inte 

lever efter värdegrunderna, vilket förutsätter att alla lyssnar på varandra och att den 

berörde tar till sig av kritiken: “Som kollega pratar man inte så mycket om 

värdegrunderna. Det är mer agerandet. Om någon inte lirar som alla andra kan man 

säga till att “tänk på det här”. Då blir värdegrunderna en hjälp” (M1). 

 

Flera av medarbetarna menar att de inte har något större ansvar i att introducera nya 

kollegor i värdegrundsarbetet. De framhåller dock att det är viktigt att de är ett 

föredöme i sitt beteende och agerar efter företagets värdegrunder. Vid en nyanställning 

anser de sig istället ha ett större ansvar för att vara inkluderande och se till att den nya 

kollegan kommer in i gruppen. 
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Samtliga informanter upplever att de i åtminstone någon utsträckning kan påverka 

värdegrundsarbetet. Främst anser de sig kunna påverka arbetet genom att delta i de 

aktiviteter som kulturambassadörerna och organisationen arrangerar: “Vi kan 

påverka det [värdegrundsarbetet] genom att i olika diskussioner och projekt och 

initiativ lyfta fram perspektiven. Jag tror att alla har ett ansvar att bringa upp 

perspektiven i diskussioner och de beslut vi fattar varje dag” (M9). 

 

Flertalet informanter nämner även att de på deras avdelningar arbetar med att 

konkretisera värdegrunderna i syfte att tillsammans komma fram till vad 

värdegrunderna och beteendena innebär för dem som team men också vad de innebär 

på individnivå. Något som informanterna menar skapar en samförståelse kring 

värdegrunderna och leder till en bra och uppskattad organisationskultur. 

Informanterna menar dock att det som individ kan vara svårt att påverka det 

övergripande strategiska värdegrundsarbetet men att alla ändå kan och ansvarar för 

att dra sitt strå till stacken. De ser det därför som viktigt att värdegrunderna diskuteras 

på de olika avdelningarna så att alla känner sig delaktiga i värdegrundsarbetet. 

Informanterna berättar även att de har möjlighet att påverka innehållet i 

värdegrundsarbetet genom att skicka förslag på aktiviteter och liknande till 

kulturambassadörerna, HR eller till organisationens friskvårdsklubb, Club Activo. 

 

Värdegrundernas koppling till organisationens mål  

Informanternas upplevelser av värdegrundernas koppling till organisationens mål är 

något delad. Majoriteten upplever dock denna koppling som stark och beskriver 

organisationens värdegrunder och beteenden som ett verktyg för att nå de uppsatta 

målen: 

 

Vi har som mål att ha 20 % av marknaden år 2020, “20 by 2020”. Vi tror ju 

att vi lyckas med det genom att vara på ett visst sätt, bete oss på ett visst 

sätt och leverera vissa saker till kunden (M9). 

 

Några informanter kan se en tydlig koppling mellan värdegrunderna och sina 

individuella mål, men menar att korrelationen mellan värdegrunderna och 

organisationens mål inte är lika uppenbar. Samtliga informanter är dock eniga om att 
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det borde finnas en koppling mellan dessa och understryker att de i framtiden önskar 

se en mer tydlig koppling mellan värdegrunderna och organisationens mål. 

 

Understanding 

Utbildning i organisationens värdegrunder 

En av informanterna berättar att konceptet med kulturambassadörer startades år 

2015, då en grupp anställda nominerades och valdes ut till kulturambassadörer. De 

utvalda kulturambassadörerna fick sedan besöka organisationens huvudkontor i 

Madrid för en två-dagars utbildning i värdegrundsarbete och vad organisationen står 

för. En informant berättar att de utbildade kulturambassadörerna sedan fått ta ansvar 

för att sprida denna kunskap vidare när gruppen förändrats och utökats med nya 

kulturambassadörer. Informanterna berättar att det idag inte finns någon specifik 

utbildning för kulturambassadörerna men att de varje år har en kick-off tillsammans 

med HR-avdelningen där de går igenom och diskuterar vad de vill uppnå under 

kommande år samt vad som behöver förbättras och revideras från tidigare år. Samtliga 

kulturambassadörer upplever denna värdegrundsutbildning som tillräcklig.  

 

Majoriteten av cheferna beskriver att de fått utbildning i värdegrunderna genom 

organisationens ledarskapsutbildning. De berättar att information om värdegrunderna 

även sker kontinuerligt genom ledarforum där cheferna har möjlighet att, tillsammans 

med HR-avdelningen, diskutera värdegrunderna ur olika perspektiv och synvinklar.  

 

Medarbetarna berättar att de fått genomgå en medarbetarskapsutbildning där 

värdegrunder utgjort en del av denna utbildning i form av diskussion kring 

värdegrunderna ur olika perspektiv, sammanhang och situationer. Informanterna 

beskriver att medarbetarskapsutbildningen skedde i samband med att den årsvisa 

utvärderingen infördes och kopplades ihop med bonussystemet. Syftet med denna 

utbildning var att skapa en förståelse för de individuella målens koppling till 

värdegrunderna och att därmed ge medarbetarna en grund att stå på inför kommande 

självutvärderingar. Medarbetarna upplever den utbildning de fått i företagets 

värdegrunder som tillräcklig och understryker att värdegrundsarbetet inte får bli en 

belastning. Informanterna berättar även att nyanställda idag får genomgå en generell 

introduktion där organisationens värdegrunder ingår som en del. En medarbetare 

framhåller att värdegrundsarbetet dock alltid går att förbättra och understryker att det 
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hade varit bra att hitta ett sätt att få medarbetare att samarbeta över avdelningar för 

att få ihop organisationen ytterligare.  

 

En informant understryker att det är viktigt att regelbundet återknyta till 

värdegrunderna på olika sätt och diskutera vad de betyder: “Jag tror att man hela 

tiden måste jobba med värdegrunderna för att hålla dem vid liv. Ju längre man har 

jobbat med värdegrunderna tillsammans, desto mer givna är de” (C8). 

 

Excellence 

Organisationens engagemang för värdegrundsarbetet 

Informanterna upplever organisationen som mycket engagerad i värdegrundsarbetet. 

Några informanter menar dock att graden av engagemang för värdegrunderna kan 

skilja sig mellan olika avdelningar och variera mellan enskilda individer. Majoriteten 

av informanterna upplever att värdegrundsarbetet genomsyrar hela organisationen, 

allt från månadsmöten till uppskattade aktiviteter som kulturambassadörerna 

anordnar. En informant pekar på vikten av att implementera värdegrunderna i 

arbetsmässiga processer: 

 

Så jag tror alla är väldigt medvetna om värdegrunderna här och att vi är 

ganska noga känns det som i rekryteringsprocesser och dylikt, att man får 

in rätt individer från början. Det handlar inte idag så mycket om vad man 

kan, utan det handlar mer om personlighet, att man fungerar i grupp (M7). 

 

Informanterna berättar att de kontinuerligt påminns om värdegrunderna vid 

bolagsmöten, kick-offer samt att värdegrunderna ofta finns med i presentationer. En 

informant påpekar att organisationen bara genom att samla medarbetare från olika 

avdelningar och göra något tillsammans kommit en bra bit i värdegrundsarbetet. 

Flertalet informanter nämner att de aktiviteter som HR-avdelningen och 

kulturambassadörerna anordnar inte bara skapar en gemenskap och förståelse för 

värdegrunderna. De bidrar även till att kollegor från olika avdelningar får möjlighet att 

interagera, vilket skapar en företagskultur som präglas av samhörighet: “Genom att 

mixa ihop människor från hela bolaget så blir det inte så läskigt att gå över till en 

annan avdelning då man redan tränat eller deltagit i någon aktivitet med dem” (M1). 
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Informanterna tar även upp den årliga utvärderingen där de bedöms efter beteenden, 

som en bidragande orsak till ett ökat engagemang för värdegrunderna. De menar att 

utvärderingen gör värdeorden konkreta och inte bara blir tomma ord på väggen. Orden 

blir en del av det dagliga arbetet och något som alla måste jobba med för att nå upp till 

sin bonus. En informant berättar hur denne påminns om värdegrunderna: “I och med 

att värdegrunderna finns med i en löpande process så blir det indirekt att man 

försöker hålla igång beteendena hela tiden. På så sätt har det en positiv effekt på 

arbetet” (C8). 

 

Värdegrundernas inverkan på de anställdas prestationer 

Samtliga anställda är övertygade om att värdegrundsarbetet har en positiv inverkan på 

deras individuella prestationer då det skapar en medvetenhet kring vad som förväntas 

av dem. De menar att värdegrunderna skapar gemensamma riktlinjer som gör att alla 

drar åt samma håll, vilket underlättar arbetet och leder till ökad motivation. En av 

informanterna ser även att dennes individuella arbetsprestation förändrats till det 

bättre efter att hen tog sig an rollen som kulturambassadör. Detta genom att denne 

vågat sätta tuffare mål för sig själv som sedan uppnåtts. Informanten betonar även att 

ett engagemang i kulturambassadörerna har visat sig resultera i fler erbjudanden då 

hen bland annat fått presentera inför ledningsgruppen.  

 

Cheferna upplever att värdegrunderna skapar en mer sammansvetsad grupp och att 

medarbetarna vet vad chefen förväntar sig av dem. När medarbetarna lever efter 

värdegrunderna upplever cheferna att detta leder till positiva resultat för hela gruppen.  

 

Synergy 

Värdegrundernas betydelse för att uppnå organisationens mål och visioner 

Samtliga informanter anser att värdegrunderna har en positiv effekt på 

organisationens mål och vision i form av att de fungerar som ett verktyg för stöttning 

och utveckling. Värdegrunderna lockar nya medarbetare till organisationen, skapar 

trivsel på arbetsplatsen och gör att de befintliga medarbetarna stannar kvar. De 

anställda menar att företaget genom sitt värdegrundsarbete visar att det bryr sig om 

sina anställda, hur de mår och hur de beter sig mot varandra. Värdegrunderna har 

därför betydelse för hur målen uppnås: “Hur jag gör något är minst lika viktigt som 

vad jag gör. Blir du bättre på hur:et så kommer förhoppningsvis också vad du gör 

bli ännu bättre” (M6). 
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En informant anser att värdegrunderna bidrar med mjuka värden till annars ganska 

hårda och monotona krav. Målen är inte påtagliga om de mjuka bitarna inte finns med 

och denne informant ser därför värdegrunderna som en viktig komponent för att nå 

målen. Genom värdegrunderna vet de anställda vad som förväntas av dem samtidigt 

som vikt och fokus läggs på hur de bemöter varandra och kunderna och inte bara på 

vad de gör. En annan informant menar att organisationens varumärke byggs inifrån 

och poängterar att om organisationen inte arbetar som den lär så blir inte heller det 

arbete som bedrivs trovärdigt.  

 

Kulturambassadörernas betydelse för att uppnå organisationens mål och visioner 

Kulturambassadörerna bedömer att de själva har en relativt stor påverkan när det 

gäller att uppnå organisationens mål. Bland annat berättar de att de inför varje 

verksamhetsår tillsammans med ledningsgruppen tar fram mål och resonerar kring 

idéer inför uppstarten. Kulturambassadörerna anser sig bidra till ett mer organiserat 

värdegrundsarbete då medarbetarna annars inte har särskilt mycket tid att tänka på 

hur de ska arbeta med värdegrunderna i sitt dagliga arbete. 

 

Även medarbetare och chefer konstaterar att kulturambassadörerna har en stor 

inverkan i fråga om värdegrundsarbetet och att de bidrar till att skapa en positiv 

informationsspridning kring beteendena. Detta genom att ta ansvar för alla möjliga 

typer av aktiviteter som synliggör beteenden och sammanför bolaget. En informant 

beskriver den positiva informationsspridning som värdegrunderna skapar: “Det ger en 

möjlighet att nöta fast värdegrunderna genom att man tar till sig och kopplar 

värdegrunderna till roliga aktiviteter där man har trevligt med sina kollegor” (M9). 

 

De anställda menar även att kulturambassadörerna bidrar med en gemenskap som gör 

det enkelt att prata om värdegrunderna. De får det att kännas mera lättsamt än när en 

chef går in och pekar på något i värdegrundsarbetet. En annan informant framhåller 

att cheferna har störst möjlighet att påverka en framgångsrik implementering av 

värdegrunderna. Samme informant beskriver att kulturambassadörernas betydelse är 

stor men att det ändå är cheferna som måste ta det största ansvaret: 
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Kulturambassadörerna hjälper till med värdegrundsarbetet på ett lättsamt 

sätt och ser till att det kommer in i vardagen genom exempelvis afterworks, 

sommar- och julfester [...] Vi chefer är skyldiga att vara mer tydliga med 

värdegrunderna, att vi verkligen sitter ner med medarbetarna och ser till 

att de förstår dem. Det tycker jag är chefens ansvar (C2). 

 

Merparten av informanterna vill att organisationen fortsätter att lyfta fram 

värdegrunderna på olika sätt men också att kulturambassadörerna arbetar med att 

försöka nå ut till fler grupper. Flera informanter är osäkra på om 

kulturambassadörerna verkligen har spridning i hela bolaget och menar att gruppen 

med kulturambassadörer inte är särskilt blandad. De har uppfattningen att 

kulturambassadörerna till största delen består av kvinnor och att det heller inte är 

någon vidare spridning vad gäller ålder. Då det ofta är samma individer som deltar i 

de aktiviteter som erbjuds tror några informanter att en mix av individer kan vara bra 

för att nå ut och attrahera en större del av organisationen. Kulturambassadörerna ser 

å andra sidan en utmaning i att nå ut till samtliga team och chefer och skulle därför 

önska att samtliga medarbetare hade tillåtelse att gå iväg från arbetet för att delta i 

aktiviteter kopplade till värdegrundsarbetet. 

 

Slutsats & Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens 

syfte, övergripande frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Avsnittet är, likt resultatdelen, uppdelat efter Askins sex 

komponenter för en effektiv implementering av värdegrunder. Under dessa 

komponenter presenteras underteman som beskriver respektive avsnitt mer 

ingående.  

 

Askins Core VALUES Implementation Model visar att de sex komponenterna utgör en 

kontinuerlig cyklisk process i organisationers värdegrundsarbete (Askins, 2012). 

Utifrån denna process som komponenterna utgör tolkar vi det som att alla 

komponenter har lika stor betydelse i implementeringsarbetet. Sammanfattningsvis 

kan vi utifrån studiens resultat utläsa att det är av största vikt att organisationen 

kontinuerligt arbetar och påminner de anställda om värdegrunderna i samtliga 

arbetsmässiga processer för att implementera värdegrunderna på ett framgångsrikt 
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sätt. Vi ser det även som viktigt att organisationen, i aktiviteter som inte är 

arbetsrelaterade, på ett eller annat sätt tar upp värdegrunderna. Detta då det visar på 

organisationens engagemang för värdegrundsarbetet samtidigt som värdegrunderna 

förknippas med något positivt i samband med aktiviteterna. Ur resultatet framkommer 

även att kulturambassadörerna har en stor inverkan på värdegrundsarbetet men att 

chefer ändå har det största ansvaret för en gynnsam implementering. 

 

Askins (2012) menar att de sex komponenterna har betydelse för att implementera, 

sprida och utveckla värdegrunderna på ett effektivt sätt. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att Santander Consumer Bank bedriver ett effektivt arbete med att 

implementera värdegrunderna i organisationen.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

 

Validation 

Validation inbegriper att då chefer accepterar och utövar beteenden i enlighet med 

organisationens värdegrunder så leder detta till att medarbetare är mer benägna att 

göra detsamma (Askins, 2012).  

 

De anställdas upplevelse av värdegrunderna 

Samtliga informanter anser att styrkan med värdegrundsarbetet är att det fungerar 

som ett ramverk och en kompassnål för hela organisationen. Alla anställda vet vad 

organisationen förväntar sig av dem, vilket skapar en gemenskap och bidrar till en 

positiv företagskultur. Att arbeta med värdegrunder på ett sätt som skapar riktlinjer 

för medarbetarna leder, menar Sheehan och Isaac (2014), till att organisationen inte 

behöver sätta strikta regler som begränsar de anställda. Detta bekräftas av en 

medarbetare som menar att värdegrunderna fungerar som mjuka värden till annars 

ganska hårda och monotona krav. På så sätt ger organisationen de anställda frihet 

under ansvar och möjlighet att själva forma sitt arbetssätt inom ramen för fastställda 

värdegrunder och beteenden. Att använda sig av dessa för att styra sina medarbetare 

istället för strikta riktlinjer är även något vi menar kan förstärka organisationens 

varumärke då det visar att organisationen bryr sig om, tror och litar på sina anställda.  
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Resultatet av studien visar att värdegrunderna i vissa fall kan upplevas som 

mångtydiga och flera informanter framhåller därför att de värdesätter tillfällen där de 

får möjlighet att prata om värdegrunderna för att skapa förståelse kring dem. De 

anställda anser att deras personliga värdegrunder stämmer väl överens med företagets. 

Bredden på värdegrunderna tas även upp som en fördel för individens identifiering av 

dessa, vilket Kumar (2017) menar är viktigt för att medarbetarna ska känna ett 

åtagande gentemot organisationen och känna engagemang för arbetet. Ett åtagande vi 

är övertygade om kan leda till att de anställda arbetar flitigare, presterar bättre och 

stannar längre inom organisationen. Faktorer som vi även anser kan ha stor inverkan 

på företagets framgång.  

 

Värdeordens bredd kan göra dem svåra att konkretisera men organisationen har ändå 

lyckats med detta genom att ta fram åtta beteenden som är kopplade till 

värdegrunderna. Dessa beteenden har ledningen tagit fram för att påverka och styra 

medarbetarnas agerande och arbetssätt. I enlighet med detta tillvägagångssätt hävdar 

Elliott (2004) att organisationer måste översätta värdegrunderna till konsekventa 

beteenden då det annars kan finnas en risk för att frustration uppstår hos de anställda. 

Att beteendena går att koppla till organisationens värdegrunder ser även Kronstam 

(2002) som en förutsättning för att medarbetarna ska agera och arbeta efter dessa. Vi 

ser konkretisering av värdegrunder som en viktig bidragande faktor för ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete. Då konkretiseringen även innebär att 

värdegrunderna blir mer greppbara för de anställda ser vi att en konsekvens av detta 

blir att ledningens förväntningar på att de ska agera i enlighet med dessa också ökar.   

 

Kontoret på Santander Consumer Bank har färgkodats och målats om efter 

organisationens åtta beteenden och värdegrunder, vilket merparten av informanterna 

menar bidrar till att de kontinuerligt blir påminda om värdegrunderna. Lencioni 

(2002) betonar vikten av att kontinuerligt påminna de anställda om värdegrunderna 

och förklarar att de bör finnas med i organisationens samtliga processer. Därmed 

menar vi att organisationen kan göra värdegrunderna betydelsefulla samtidigt som de 

undviker att de enbart blir tomma ord.  

 

Flertalet informanter jämför värdegrundsarbetet på Santander Consumer Bank med 

tidigare arbetsplatser och menar att organisationen, till skillnad från andra 
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arbetsgivare, arbetar mer strukturerat med värdegrundsarbetet. Sheehan och Isaac 

(2013) framhåller att en intention med värdegrundsarbetet bör vara att skapa struktur 

och riktlinjer för medarbetarna i deras arbete. En informant berättar att införandet av 

värdegrunderna har medfört en strukturerad prioriteringsordning av de projekt som 

ledningen i nuläget anser vara mest prioriterade. Något som denne menar har skapat 

en rättvisa då det inte längre fungerar att “skrika högst” för att få sin vilja igenom.  

 

Värdegrunder som verktyg 

En styrka med att arbeta efter värdegrunder som visas i denna studie är att de fungerar 

som ett stöd i olika situationer. Flertalet informanter pekar här bland annat på 

organisationsförändringar och förändringsarbete. De anser att värdegrunderna har 

gjort det lättare för dem att prata om förändringar inom organisationen men också att 

genomföra dem. Danıs ̧man (2010) menar att en lägre grad av motstånd mot 

förändringarna uppstår om värdegrundsarbetet stämmer överens med de förändringar 

som genomförs. Detta är något vi anser gör organisationen mer mottaglig för 

förändring. En bidragande faktor till detta kan vara att ett av de fastställda beteendena 

utgörs av beteendet Embrace Change. Detta är ett beteende flertalet informanter visar 

att de har en förståelse för då de belyser vikten av att vara mottaglig för förändring i en 

organisation som ständigt förändras och utvecklas. Därigenom ser vi att 

organisationen lyckats bra med att framhäva och konkretisera beteendet i fråga. 

Cooper (2008) finner att då värdegrunder återspeglas i de anställdas beteenden gynnas 

organisationen av framgång. Då de anställda visar en förståelse för beteendena och 

upplever värdegrundsarbetet som lyckat kan vi förmoda att detta även leder till att 

organisationen når framgångsrika resultat. Philipson (2004) belyser att en tydlig 

rangordning av värdegrunder kan vara till nytta då ledningen tvingas fatta negativa 

beslut. Detta genom att de anställda har en större acceptans och förståelse för besluten. 

Då beslut i samband med organisationsförändringar ibland upplevs som negativa, 

anser vi att diskussion och rangordning av beteendena kan underlätta genomförandet 

av förändringar. Vi ser även att ledningen bör använda värdegrunderna som ett 

argument och redskap att hänvisa beslut till för att ytterligare öka de anställdas 

förståelse för beslutet.  

 

De anställda nämner även att värdegrunderna fungerar som ett verktyg då konflikter 

eller oenigheter uppstår i organisationen. Något vi anser skapar en trygghet hos de 
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anställda då de kan hänvisa till värdegrunderna i pressade situationer. Philipson 

(2004) påtalar att värdegrunderna även behöver rangordnas för att de ska fungera 

styrande och vara en hjälp i det praktiska arbetet. Detta skapar en prioriteringsgrund 

och förståelse hos de anställda för hur de ska agera vid tillfällen då värdeorden kommer 

i konflikt med varandra (Philipson, 2004). En informant nämner att de på dennes 

avdelning valt ut de värdeord och beteenden som anses vara mest relevanta i deras 

arbete. Denne berättar vidare att prioriteringen av värdeord och beteenden kan variera 

med tiden beroende på vilken kontext och situation avdelningen befinner sig i. De åtta 

beteendena skapar därmed en flexibilitet då olika avdelningar och team har möjlighet 

att, med hänsyn till arbetsuppgifter och kontext, välja vilka beteenden som de anser 

vara mest prioriterade för deras team. Utifrån detta kan vi se att chefer och ledare har 

ett stort ansvar att säkerställa att diskussion kring prioriteringsordning sker på 

samtliga avdelningar.  

 

En informant upplever att strukturen med värdegrunderna tenderar att fallera lite i 

stressade situationer. Detta anser vi kunna bero på att människor i stressade 

situationer har en förmåga att handla mer instinktivt och inte tänka på konsekvenserna 

av sitt beteende. För att förebygga detta vill vi belysa vikten av att organisationen 

arbetar kontinuerligt för att nöta in värdegrunderna hos de anställda. Detta då vi anser 

att det skulle öka sannolikheten att de anställda, även i stressade situationer, ser det 

som naturligt att agera i enlighet med värdegrunderna.  

 

Upplevelser av chefernas värdegrundsarbete 

Cheferna strävar efter att värdegrunderna ska genomsyra hela organisationen och ligga 

till grund för både strategiska och operativa beslut. Detta utgör, enligt Kronstam 

(2002), ett vanligt sätt att styra organisationer då det gynnar både organisationens och 

dess anställdas utveckling, mål och vision. Även Cooper (2008) betonar vikten av att 

beslut fattas i enlighet med organisationens värdegrunder då han menar att detta har 

en inverkan på och är en förutsättning för organisationers framgång. Medarbetarna 

har svårt att avgöra i vilken grad cheferna arbetar med värdegrunderna i sitt dagliga 

arbete, men upplever ändå att cheferna agerar efter värdegrunderna gentemot dem. 

Cheferna beskriver även att de har ett ansvar att föregå med gott exempel inför sina 

medarbetare. Elliot (2004) påpekar att organisationens fastställda värdegrunder ligger 

till grund för medarbetarnas förväntningar på sina ledare och menar därmed att 
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medarbetare bedömer och utvärderar sina ledare efter egenskaperna ärlighet och 

integritet. Även Kronstam (2002) framhåller vikten av att ledningen och 

organisationen efterlever värdegrunderna och hävdar att konsekvensen, om detta inte 

görs, blir att medarbetarna inte agerar i enlighet med värdegrunderna. Något som 

Brytting och Trollestad (2000) menar kan resultera i en frustration hos medarbetarna 

samtidigt som chefer och ledare tappar trovärdighet, vilket skapar en negativ kultur på 

arbetsplatsen.  

 

Cheferna riktar kritik mot värdegrundernas bredd, då de kan uppleva att det är svårt 

att utvärdera medarbetarnas beteenden då dessa kan vara svåra att tolka. Rokeach 

(1973) understryker att värdegrunder kan ses som en övertygelse som används för att 

bedöma handlingar och beteenden. Då bilden av vad som anses vara ett korrekt 

beteende varierar beroende på individens personliga åsikter kan det ibland vara svårt 

att finna en samsyn i vad som kan tolkas som ett korrekt beteende (Rokeach, 1973). 

 

Accountability 

Accountability rör ansvarsfördelning i värdegrundsarbetet. Värdegrundernas 

spridning i organisationen ökar då dessa är integrerade i arbetsbeskrivningar och 

används som ett mätbart instrument i prestationsbedömningar (Askins, 2012).  

 

Prestationsbedömning  

Elliott (2004) menar att det ofta finns en avsaknad av beteendemässig disciplin i 

organisationer och att en utmaning med värdegrundsarbetet därför ligger i hur väl 

värdegrunderna återges i konsekventa beteenden. Ur studiens resultat framkommer 

att de anställdas beteenden och prestationer bedöms utifrån ett bonussystem som vid 

goda prestationer resulterar i monetär ersättning. En informant berättar att 

organisationens avsikt med bonussystemet främst är att få igång en diskussion kring 

beteendena i syfte att skapa en samsyn och djupare förståelse för värdegrunderna. De 

anställdas beteenden uppmuntras dock inte enbart genom bonussystemet. 

Medarbetarna har nämligen möjlighet att årligen lyfta fram och uppmuntra kollegor 

som de upplever ha uppfyllt och efterlevt ett visst beteende på ett föredömligt sätt. Att 

medarbetarnas belöningar uppfattas som ett uttryck för erkännande och tacksamhet 

är något som Philipson (2004) poängterar som speciellt viktigt för att tydliggöra att 

medarbetaren åstadkommit något värdefullt för företaget. Saknas denna koppling 
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tenderar belöningarna istället att leda till att medarbetare inte ser någon djupare 

koppling mellan sina prestationer och verksamheten, vilket kan medföra att denne 

enbart utför sitt arbete som en direkt följd av lön och andra förmåner (Philipson 2004). 

Några informanter upplever att utformningen av belöningssystemet ger en ökad tyngd 

åt värdegrunderna då organisationen visar att värdegrundsarbetet tas på allvar. Då 

beteendena utgör grund för bonusutdelning upplevs prestationsbedömningen även 

fungera som en motivationsfaktor för medarbetarna. Philipson (2004) påtalar dock att 

ekonomiska incitament har en begränsad effekt som styrmedel då pengar sällan utgör 

en direkt grund för människors handlande och ledare bör därför använda sig av ett 

värdebaserat ledarskap för att motivera medarbetare att handla på ett sådant sätt som 

gynnar organisationen (Philipson, 2004). Genom att koppla ihop värdegrunderna med 

prestationsbedömningen har organisationen lyckats få in ett värde i det ekonomiska 

styrmedlet. Detta ger även ledningen en möjlighet att följa upp hur väl de anställda 

agerar i enlighet med de fastställda beteendena och värdegrunderna. Något vi menar 

även kan fungera som ett verktyg för utvärdering av värdegrundsarbetet, då det ger 

ledningen en tydlig indikation på om det fungerar eller inte. Bonussystemets relevans 

ifrågasätts även av några informanter, som framhåller att det i slutändan inte är 

beteendena som påverkar möjligheten till bonus utan istället organisationens resultat 

och vinst. Cooper (2008) belyser å andra sidan att framgångsrika resultat uppnås då 

de anställdas beteenden reflekterar organisationens värdegrunder. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationens prestationsbedömning och bonus 

fungerar som en motiverande faktor för att de anställda ska agera i enlighet med de 

fastställda beteendena. Prestationsbedömningen bidrar till att alla anställda vet vad 

som förväntas av dem och gör att alla arbetar efter samma grundprinciper. Genom 

prestationsbedömningen blir värdegrunderna en naturlig del av arbetet och skapar ett 

kontinuerligt arbete utifrån dessa.  

 

Värdegrundsarbete i arbetsbeskrivningar 

Majoriteten av de anställda uppger att värdegrundsarbete inte ingår i deras 

arbetsbeskrivning. Några informanter anser att detta inte behövs då värdegrunderna 

redan kopplas till de individuella målen och den årsvisa prestationsutvärderingen. De 

understryker ändå att alla, trots avsaknaden av värdegrundsarbete i 

arbetsbeskrivningar, bör se till att arbeta efter värdegrunderna. Några informanter ser 
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dock en fördel med att värdegrundsarbetet ingår i arbetsbeskrivningen då detta skulle 

ge organisationen en möjlighet att belysa vikten av värdegrunderna. Vi ser även att 

detta skulle bidra till en tydlig ansvarsfördelning av värdegrundsarbete i 

organisationen. Lencioni (2002) framhåller att värdegrunder behöver implementeras 

i samtliga processer som kan relateras till medarbetarna för att dessa ska rota sig i 

organisationen, något som gäller allt från rekrytering till prestationssystem och 

belöningar. Kronstam (2002) är inne på samma spår och menar att organisationer bör 

ha som mål att låta värdegrunder utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet samt att 

dessa mål bör utformas med utgångspunkt i arbetsmässiga processer.  

 

Då värdegrunder redan utgör en så stor del av organisationens prestationsbedömning 

ser vi inte att arbetsbeskrivningar skulle bidra till att de anställda i högre grad agerade 

i enlighet med värdegrunderna. Det kan dock vara värt att se över 

arbetsbeskrivningarna men vi ser det inte som det högst prioriterade i 

värdegrundsarbetet. 

 

Linkage 

Linkage inbegriper att länken mellan värdegrunder och organisationens 

prestationer bör ske genom mätbara mål. Anställda på alla nivåer behöver därför 

hållas ansvariga för att införliva värdegrunder och beteenden i sitt dagliga arbete, 

för att på så sätt påverka organisationens prestation (Askins, 2012).  

 

Medarbetarens, chefens & kulturambassadörens roll i värdegrundsarbetet 

Ur vår studie framkommer att chefer bär ett stort ansvar att implementera 

värdegrunderna i organisationen. Ett resultat som går i linje med Askins (2012) studie 

av mellanchefer där hon understryker att cheferna kan göra en avsevärd skillnad för 

implementering av värdegrundsarbetet när deras arbetssätt uppmuntras, respekteras 

och mäts. Utifrån detta ser vi cheferna utgöra basen i värdegrundsarbetet. Detta mot 

bakgrund av att en chef som inte accepterar värdegrunderna heller inte kommer att 

kunna få sina medarbetare att acceptera dem.  Cheferna betonar att medarbetarnas 

förståelse av värdegrunderna utgör en förutsättning för att de ska kunna agera efter 

värdegrunderna i sitt dagliga arbete. De anser sig ha ett stort ansvar vad gäller att stötta 

sina medarbetare i detta. Cheferna nämner även att de har ett ansvar att ta upp 

värdegrunderna i One2One-samtalen och att det är främst i dessa samtal som 
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diskussion sker med berörd medarbetare om denne inte lever upp till värdegrunderna. 

I överensstämmelse med detta understryker Carlson (2015) att det är ledarens uppgift 

att tydligt kommunicera värdegrunderna till sina medarbetare då detta förstärker det 

som ledaren och organisationen står för samtidigt som medarbetaren blir informerad 

om vad som förväntas av denne. Även Brytting och Trollestad (2000) framhåller vikten 

av att ledaren förmedlar värdegrunderna genom att inspirera och uppmuntra sina 

medarbetare till önskvärda beteenden. För att samtliga chefer verkligen ska kunna ta 

till sig värdegrunderna ser vi det som viktigt att ledningen arbetar aktivt för att lyfta 

fram och förklara värdegrundernas betydelse för organisationen. 

 

Kronstam (2002) belyser att värdegrundsarbete är tidskrävande och att 

organisationen bör arbeta kontinuerligt med detta. För att åstadkomma detta 

framgångsrikt betonar även Carlson (2015) hur viktigt det är att efterleva, underhålla 

och kontinuerligt arbeta med organisationens fastställda värdegrunder. Kronstam 

(2002) uppmärksammar vikten av att ha ledare som driver processen för att 

implementeringen av värdegrunderna ska vara framgångsrik. Av studiens resultat 

framkommer att kulturambassadörerna bidrar till det kontinuerliga 

värdegrundsarbetet på ett mer lättsamt sätt jämfört med cheferna. De sprider en 

positiv syn på värdegrunderna genom att exempelvis anordna aktiviteter, vilket 

medarbetarna anser bidra till gemenskap inom organisationen men också till ett 

trevligt avbrott från ordinarie arbetsuppgifter. Tillsammans med cheferna anser de sig 

även vara ansvariga för att driva värdegrundsarbetet framåt. Med hänsyn till 

tidsaspekten och det engagemang som finns hos kulturambassadörerna kan vi se att 

dessa utgör en mycket viktig del i organisationens värdegrundsarbete. Hade 

organisationen inte haft konceptet med kulturambassadörer kan vi se en risk för att 

värdegrundsarbetet inte hade varit lika kontinuerligt. 

 

Resultatet av studien visar även på att kulturambassadörerna fungerar som ett verktyg 

för HR att stämma av läget i organisationen. På så sätt kan ledningen få direkt insyn i 

hur värdegrundsarbetet fungerar i olika delar av organisationen och därmed få 

kunskap om det behövs göras någon riktad insats. Medarbetarna framhåller vikten av 

en spridning bland kulturambassadörerna och menar att en större mångfald bland 

dessa skulle resultera i ett ökat engagemang för värdegrundsarbetet inom 

organisationen. Detta då bland annat aktiviteterna skulle bli mer varierande. I enlighet 
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med medarbetarnas önskemål kan vi även se att en större spridning inom gruppen 

kulturambassadörer skulle medföra att de nådde ut till fler medarbetare inom 

organisationen. Något som även skulle förbättra ledningens chanser att få inblick i 

värdegrundsarbetet på flera avdelningar.  

 

Medarbetarna ser sitt agerande i enlighet med värdegrunderna som sitt yttersta ansvar 

i värdegrundsarbetet. Genom detta anser de sig kunna bidra till en bättre arbetsmiljö 

samtidigt som agerandet ger goda relationer till kunder och kollegor. Medarbetarna 

upplever sig ha svårt att påverka det strategiska värdegrundsarbetet men understryker 

ändå att de har ett ansvar att delta i, och på så sätt påverka, diskussioner och aktiviteter 

som rör värdegrundsarbetet. Gertsen och Zølner (2012) menar att värdegrundernas 

betydelse och inverkan på organisationen är beroende av medarbetarnas mottaglighet 

och att de därför måste förstå innebörden av värdegrunderna samt acceptera dem. 

Utifrån studiens resultat ser vi att organisationen lyckats engagera och fått de anställda 

att acceptera värdegrunderna. Detta då värdegrundsarbete och fastställda 

värdegrunder upplevs som något positivt och att de anställda anser sig ha ett ansvar 

att agera i enlighet med dessa. 

 

Studiens resultat visar att anställda på alla nivåer känner att de har ett ansvar för att 

implementera och efterleva värdegrunderna i sitt dagliga arbete. Utifrån beskrivningen 

av komponenten Linkage kan vi se att detta ansvarstagande har en inverkan på 

organisationens prestation. Vi ser att detta till viss del kan bero på att de anställda 

känner att de kan identifiera sig med organisationens värdegrunder, vilket resulterar i 

att de känner en förpliktelse gentemot organisationen (Kumar, 2017). 

 

Värdegrundernas koppling till organisationens mål  

Majoriteten av informanterna ser en stark koppling mellan värdegrunderna och 

organisationens mål då de menar att värdegrunderna och beteendena fungerar som ett 

verktyg för att uppnå dessa mål. En informant nämner exempelvis att ett mål på 

organisationsnivå, att ha 20 % av marknaden år 2020, är kopplat till värdegrunder på 

så sätt att de anses nå detta mål genom att agera på ett visst sätt. Elliott (2004) menar 

att värdegrunder har en inverkan på hur vi beter oss för att uppnå målen och anser att 

dessa därför bör användas av ledningen för att styra och uppmuntra medarbetarna att 

nå målen. Kronstam (2002) menar att värdegrunderna bör utgöra en naturlig del av 
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det dagliga arbetet och organisationens styrprocesser. För att åstadkomma detta 

behöver mål sättas utifrån värdegrunderna i exempelvis medarbetarundersökningar, 

bonussystem och rekryteringsprocesser (Kronstam, 2002).  

  

Resultatet visar att några informanter upplever att kopplingen mellan värdegrunderna 

och deras individuella mål är starkare än kopplingen mellan värdegrunderna och 

organisationens mål. Informanterna är dock eniga om att det borde finnas en koppling 

mellan dessa och understryker att de önskar att organisationen arbetar för att skapa 

en mer tydlig koppling mellan organisationens mål och värdegrunderna. Utifrån detta 

anser vi att det är viktigt att denna koppling tydliggörs för att skapa en förståelse hos 

de anställda för vilken betydelse värdegrunderna kan ha på organisationens framgång. 

Om de anställda har en förståelse för denna koppling ser vi att de kommer bli mer 

motiverade att arbeta i enlighet med värdegrunderna för att nå målen.  

 

Understanding 

Understanding lyfter fram vikten av de anställdas förståelse för värdegrunderna. 

Detta bör ske genom att integrera värdegrunder, uppdrag och vision i en strategisk 

riktning och som ett operativt mål (Askins, 2012).  

 

Utbildning i organisationens värdegrunder 

Samtliga medarbetare, chefer och kulturambassadörer uppger att de har fått någon 

form av utbildning i organisationens värdegrunder. Utbildningens omfattning varierar 

beroende på urvalsgrupp men samtliga informanter upplever ändå utbildningen som 

tillräcklig och menar att den bidragit till en ökad förståelse för värdegrunderna. 

Medarbetarna lyfter bland annat fram att de vid tidpunkten för införandet av den 

årsvisa prestationsbedömningen fått genomgå en medarbetarskapsutbildning med 

syfte att skapa förståelse för de individuella målens koppling till värdegrunderna. 

Något de upplever har skapat en bra grund inför prestationsutvärderingen. 

Nyanställda får även ta del av en introduktionsdag där värdegrunderna ingår som en 

del i denna introduktion. Utifrån detta kan vi utläsa att samtliga anställda, redan från 

start, involveras i värdegrundsarbetet. Detta är något vi anser skapar en förståelse och 

grund att utgå från i det dagliga arbetet. Kronstam (2002) betonar att företag som styrs 

av värdegrunder måste arbeta aktivt för att integrera dessa med företagets utveckling, 
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mål och vision. Något som ökar sannolikheten för att beslutsfattanden sker på basis av 

organisationens värdegrunder (Kronstam, 2002).  

 

Excellence 

Excellence inbegriper att framgångsrika resultat uppnås genom ett kontinuerligt 

engagemang för värdegrunderna. Ett ökat engagemang för att använda 

värdegrunder kan även ha stor inverkan på organisationens kvalitet och utveckling. 

Något som kan noteras vid mätningar av medarbetares prestationer och visa sig 

genom framgångsrika resultat i branschindex (Askins, 2012).  

 

Organisationens engagemang för värdegrundsarbetet 

Samtliga informanter uppfattar organisationen som mycket engagerad i 

värdegrundsarbetet och att de kontinuerligt blir påminda om värdegrunderna vid 

möten, presentationer och andra arbetsmässiga processer. Det kontinuerliga 

aktiviteterna sträcker sig över samtliga avdelningar, vilket bidrar till en företagskultur 

som präglas av samhörighet. Värdegrunderna blir därmed en gemensam punkt som 

binder samman hela organisationen. Några informanter upplever dock att 

engagemanget skiljer sig åt mellan olika avdelningar.  

 

Den årliga prestationsutvärderingen framställs som en bidragande faktor till ett ökat 

engagemang för värdegrunderna då denna anses bidra till att värdegrunderna utgör en 

del av det dagliga arbetet. Värdegrunderna blir därmed något som samtliga anställda 

måste arbeta med för att nå upp till sin bonus. Philipson (2004) betonar dock vikten 

av att medarbetarna ser en djupare mening med arbetet och inte enbart utför sina 

arbetsuppgifter utifrån ekonomiska motiv. För att medarbetarna ska få ett erkännande 

och deras prestationer lyftas fram bör värdegrunder därför ses som ett viktigt 

komplement till belöningssystem (Philipson, 2004).  

 

Värdegrundernas inverkan på de anställdas prestationer 

Medarbetarna är övertygade om att värdegrunderna har en positiv inverkan på deras 

individuella prestationer. Detta då värdegrunderna skapar gemensamma riktlinjer och 

en medvetenhet kring vad organisationen förväntar sig av dem, vilket leder till ökad 

motivation. Cheferna upplever att värdegrunderna leder till att deras medarbetare vet 

vad chefen förväntar sig av dem, vilket resulterar i positiva resultat för hela gruppen. 

Enligt Elliott (2004) bidrar värdegrunderna till att skapa riktlinjer som främjar bra 
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prestationer och därmed leder till uppnådda mål. Även Sheehan och Isaac (2014) 

beskriver att organisationer kan prestera bättre genom att använda sig av 

värdegrunderna för att påverka medarbetares och chefers beteenden. Genom att 

bedriva ett kontinuerligt värdegrundsarbete ser vi att organisationen uttrycker vikten 

av att de anställda arbetar i enlighet med värdegrunderna, vilket påverkar dessa till att 

bli mer engagerade och prestera bättre.  

 

Synergy 

Synergy uppstår genom ömsesidigt engagemang för värdegrunder samt en 

integration mellan organisationens vision, uppdrag och värdegrunder. När 

framgångsrika resultat uppnås genom ett användande av värdegrunder kan en 

synergi stimuleras och upprätthållas genom flera organisationssystem (Askins, 

2012).  

 

Värdegrundernas betydelse för att uppnå organisationens mål och visioner 

Av resultatet framkommer att de anställda upplever att värdegrunderna har en stor 

betydelse för att uppnå organisationens mål och vision då de fungerar som ett verktyg 

för stöttning och utveckling av verksamheten. Värdegrunderna utgör en riktlinje för 

hur organisationen önskar att de anställda beter sig gentemot såväl kunder som 

kollegor. Utifrån detta ser vi värdegrunderna som en viktig komponent för att nå målen 

samtidigt som de bidrar till ett ömsesidigt engagemang på olika nivåer inom 

organisationen. Ett engagemang vi menar uppstå genom att ledningen visar att 

värdegrundsarbetet är viktigt samtidigt som de anställda har en förståelse för 

värdegrundernas inverkan och betydelse. 

Brytting och Trollestad (2000) förklarar att organisationer som inte lever upp till sina 

värdegrunder leder till frustration hos dess medarbetare. I enlighet med detta menar 

en informant att organisationen inte hade upplevts som trovärdig om den inte hade 

arbetat utifrån värdegrunderna och menar organisationens varumärke byggs inifrån. 

Värdegrundsarbetet upplevs som en bidragande faktor till att attrahera nya 

medarbetare samt att de befintliga stannar längre.  De anställda menar att företaget 

genom sitt värdegrundsarbete visar att det bryr sig om sina anställda genom att visa 

ett intresse och sätta riktlinjer för hur de bör bete sig mot varandra. 
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Kulturambassadörernas betydelse för att uppnå organisationens mål och visioner 

Kulturambassadörernas värdegrundsarbete anses ha en stor inverkan på att uppnå 

organisationens mål och visioner. Genom att arrangera aktiviteter och arbeta med 

värdegrunderna på ett organiserat och lättsamt sätt upplevs deras arbete bidra till en 

positiv informationsspridning och ett synliggörande av de fastställda beteendena. 

Något som sammanför organisationen och skapar en gemenskap kring 

värdegrunderna. Kulturambassadörerna berättar att deras verksamhet är direkt 

kopplat till ledningen på så sätt att de inför varje verksamhetsår tar fram mål för 

värdegrundsarbetet tillsammans med ledningsgruppen. Vi ser kulturambassadörerna 

som en viktig del av organisationens kontinuerliga värdegrundsarbete då de arbetar 

gränsöverskridande över organisationens avdelningar. Något vi anser kan ha en 

inverkan på hur värdegrunderna tas emot av de anställda, samtidigt som de kan bidra 

till att en synergi i värdegrundsarbetet upprätthålls i flera organisationssystem.  

 

En större spridning i värdegrundsarbetet efterfrågas av några informanter, vilka 

upplever att detta skulle bidra till att fler väljer att engagera sig och delta i de aktiviteter 

som arrangeras. Medarbetarna skulle även vilja se en större mångfald hos 

kulturambassadörerna då de menar att detta skulle leda till att de nådde ut till ännu 

fler. Kulturambassadörerna upplever samtidigt en viss svårighet med att nå ut till hela 

organisationen och önskar därför att samtliga medarbetare får tillåtelse att gå iväg från 

arbetet för att delta i aktiviteter som kan kopplas till värdegrundsarbetet. 

 
Metoddiskussion  
 
I detta avsnitt återfinns en diskussion kring val av metod samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Till denna studie valdes kvalitativ metod vilket har underlättat för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Då datainsamlingen skedde genom intervjuer kunde de 

anställdas upplevelse av värdegrunderna fångas i deras egna ordalag samtidigt som vi 

fick reda på hur värdegrundsarbetet bedrivs på olika nivåer i organisationen. Genom 

användande av semistrukturerade intervjuer skapades en flexibilitet kring 

informanternas svar samtidigt som vi som samtalsledare behöll kontrollen över 

samtalets inriktning (Hjerm, 2014). För att nå ut till en större grupp informanter 

diskuterades till en början möjligheten att skicka ut enkäter till de anställda. Denna idé 
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avfärdades dock ganska snabbt då vi insåg att det skulle resultera i relativt ytlig och 

kortfattad information, samtidigt som de anställdas upplevelser av värdegrundsarbetet 

ansågs bli svåra att fånga. Ett alternativ till detta hade varit att komplettera enkäterna 

med ett antal djupintervjuer. Genom ett sådant tillvägagångssätt hade vi fått in fler 

åsikter om det värdegrundsarbete som bedrivs samtidigt som det hade ökat 

möjligheten att överföra studiens resultat till andra kontexter och sammanhang. Med 

hänsyn till studiens korta tidsram och det faktum att vårt primära syfte med studien 

var att fånga de anställdas upplevelser av värdegrundsarbetet sågs ändå kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer som ett naturligt metodval.   

 

Datainsamlingen har gjorts utifrån ett mindre antal informanter (nio personer) i en 

avgränsad kontext. Selektionen av informanter till denna studie har skett genom ett 

målinriktat urval, vilket gör att en överförbarhet utifrån resultatet bör göras med viss 

försiktighet. Då studien undersöker upplevelser av värdegrundsarbete på en specifik 

organisation som arbetar med detta på ett unikt sätt. Därmed kan studien ses som en 

fallstudie. Att överföra resultatet till andra miljöer ses därför inte som huvudsyftet med 

studien (Stake, 1995). För att ge läsaren möjlighet att själv bedöma hur överförbara 

resultaten är till andra miljöer och kontexter togs en detaljerad metod- och 

organisationsbeskrivning fram. På så sätt har även studiens pålitlighet kunnat stärkas 

(Bryman, 2011).  

 

Informanterna har valts ut av organisationens HR-chef, tillika grindvakt och 

nyckelinformant, efter riktlinjer om antal personer från respektive urvalsgrupp samt 

att de skulle komma från spridda delar av organisationen. Intervjupersonerna skulle 

även ha arbetat på organisationen ett tag så att de hunnit skapa sig en uppfattning om 

det värdegrundsarbete som bedrivs. När det kommer till nyckelinformanter och 

grindvakter så menar Bryman (2011) att dessa ofta kan fungera som ett stöd genom att 

förmedla kontakter men att det även kan innebära en risk då dessa kan försöka påverka 

hur undersökningen genomförs. I och med att vi inte valt ut informanterna på egen 

hand anser vi att det kan finnas en risk för detta. Det hade varit att föredra att välja ut 

informanterna på egen hand men med tanke på studiens snäva tidsram samt att vi inte 

kände organisationen tillräckligt väl för att kunna välja ut lämpliga informanter, ser vi 

detta tillvägagångssätt som det enda rätta. Då grindvakten valt ut urvalsgruppen är 

denne medveten om vilka informanter som deltog i studien, vilket innebär att dessa 
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personer inte är anonyma för denne. I resultatdelen presenteras även citat som avslöjar 

vilken urvalsgrupp informanten i fråga tillhör, vilket kan ifrågasätta informanternas 

grad av anonymitet. Då studien syftar till att undersöka anställda på olika nivåer i 

organisationen ser vi dock en relevans i att skriva ut vilken urvalsgrupp de tillhör. I och 

med att samtliga svar har anonymiserats har emellertid varken grindvakt eller läsare 

inblick i vilken informant som sagt vad.  

 

Askins Core VALUE paradigm utgör studiens teoretiska utgångspunkt och finns 

genomgående med i hela uppsatsen för att skapa en röd tråd samt för att höja studiens 

kvalitet och trovärdighet (Askins, 2012). Denna modell sågs som relevant att använda 

då den belyser hur organisationer bör implementera värdegrunderna på ett effektivt 

sätt. Då vi översatt modellen till svenska medför detta att vi till viss del har gjort vår 

egen tolkning av den, vilket kan ha medfört att vår tolkning inte är helt i enlighet med 

författarens. Vi har dock lagt ned mycket tid och energi på att ta fram bra och korrekt 

översättning och anser därför att detta inte bör haft en särskilt stor inverkan på 

studiens resultat. Intervjuguiden togs fram med utgångspunkt i ovanstående modell 

där vi såg till att ta fram relevanta intervjufrågor i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Vi upplevde inga större svårigheter med att kombinera detta med 

Askins värderingsparadigm. Exempelvis inbegriper komponenten Validation att 

chefers beteende i enlighet med organisationens värdegrunder har en inverkan på 

medarbetarnas acceptans av värdegrunderna (Askins, 2012). Detta är något som 

innefattar de anställdas upplevelser av värdegrundsarbetet, vilket gjorde att vi kunde 

lägga in frågor om deras upplevelser under denna komponent i intervjuguiden. Vid 

framtagande av intervjuguide valde vi även att spendera två dagar på företaget för att 

lära känna organisationen, men också för att sätta oss in i om organisationens 

värdegrundsarbete stack ut på något särskilt sätt. Genom detta besök fick vi bland 

annat vetskap om att organisationen arbetar med ett prestationssystem kopplat till 

värdegrunderna, vilket medförde att vi kunde ställa mer riktade frågor till 

informanterna om detta system. För att säkerställa att vi fick ut den information som 

vi avsåg genomfördes två pilotintervjuer. Då vi genomförde var sin pilotintervju gav 

detta oss som intervjuare viss vana och säkerhet i användandet av intervjuguiden. Det 

primära syftet med pilotintervjuerna var dock att se över frågorna ordningsföljd samt 

säkerställa att samtliga frågor gick att förstå, något som höjer studiens tillförlitlighet 

(Bryman, 2011).  
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För att upplysa informanterna om studien och de forskningsetiska riktlinjer som tagits 

hänsyn till skickades ett missivbrev ut. För att säkerställa att samtliga informanter 

verkligen tagit del av denna information påmindes dessa om de forskningsetiska 

riktlinjerna även vid intervjutillfället.  

 

Rollen som samtalsledare alternerade mellan oss, vilket resulterade i att vi kunde hålla 

koncentrationen uppe och rikta vårt fulla fokus mot intervjupersonen för att få fram så 

mycket information som möjligt. Att vara två undersökningsledare under intervjuerna 

bidrog även till en trygghet i form av en ökad sannolikhet för att vi inte skulle gå miste 

om någon information. Genom att båda undersökningsledarna deltog under 

intervjuerna kunde även informanternas svar fördjupas genom följdfrågor ur flera 

synvinklar. Två av intervjuerna sköts av olika anledningar upp vilket medförde att 

enbart en av oss kunde delta i dessa. Något som i viss mån kan ha påverkat resultatet 

genom att vi gick miste om en ytterligare synvinkel under dessa intervjuer. I slutet av 

samtliga intervjuer tillfrågades dock respektive informant om vi kunde höra av oss ifall 

vi i efterhand skulle behöva komplettera med ytterligare information, ifall sådan 

saknades.  

    

För att presentera en rättvis bild av informanternas uppfattningar och förmedla exakta 

beskrivningar av deras upplevelser av organisationens värdegrundsarbete har vi valt 

att lyfta fram relevanta citat i resultatdelen. För att säkerställa att alla informanter får 

sin röst hörd har vi dessutom sett till att åsikter från samtliga informanter presenteras 

genom minst ett citat, något som förstärker studiens äkthet (Bryman, 2011). För att 

förstärka studiens kvalitet ytterligare hade det varit att föredra att låta informanterna 

stämma av sina svar och de slutsatser som vi dragit utifrån dessa (Hjerm, 2014). Ett 

större antal intervjuer skulle även ha bidragit till en mer rättvis bild av de anställdas 

upplevelser av värdegrundsarbetet. Med hänsyn till den begränsade tidsramen ansågs 

detta dock inte vara genomförbart. 

 

Avslutande reflektion och fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit till en fördjupad förståelse för värdegrunders betydelse i 

organisationer. Studien lyfter fram vikten av att implementera värdegrunder i 

organisationer och att kontinuerligt arbeta med dem för att bedriva ett effektivt 

värdegrundsarbete. För att fördjupa vår studie skulle även ett jämförande perspektiv 
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mellan urvalsgrupperna kunna studeras. Detta för att visa på eventuella skillnader i 

hur värdegrundsarbete uppfattas och vad denna skillnad kan tänkas bero på. I och med 

att denna studie enbart fokuserar på det värdegrundsarbete som bedrivs inom en 

organisation ser vi det som intressant att studera fler organisationer för att sedan 

jämföra upplevelser och implementering av värdegrunderna. Det vore även av intresse 

att undersöka värdegrundsarbete på en organisation där detta arbete inte är lika 

strukturerat. 

 

Genom denna studie hoppas vi att fler organisationer inser värdegrundernas betydelse 

och koppling till framgångsrika resultat och en god företagskultur. På så sätt hoppas vi 

att värdegrunderna ska upplevas som meningsfulla och inte bara ska vara till för att 

visa en fasad utåt. 

 
Författardeklaration  
 
Ansvaret och uppgifterna har under arbetet med denna uppsats fördelats likvärdigt 

mellan författarna. Exempelvis har vi i våra intervjuer rättvist delat på rollen som 

samtalsledare. För att effektivisera arbetet har vi jämnt mellan oss fördelat de 

inspelade intervjuerna för transkribering. Utöver detta har resterande delar av 

uppsatsen tagits fram genom gemensamt arbete. Vi har sett det som en stor fördel att 

vara två medförfattare till denna uppsats då det tillfört olika perspektiv och resulterat 

i givande diskussioner, något som underlättat och effektiviserat hela arbetet.    
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Nedan följer det missivbrev som den 9:e april 2018 skickades ut till nio betänkta 

intervjupersoner på Santander Consumer Bank. 

 

Hej! 

 

Vi heter Johanna Rönnlund och Karolina Paulsrud och läser just nu vår sista termin 

på Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Innan vi tar vår examen står vi 

inför att genomföra och skriva vår examensuppsats på kandidatnivå. 

 

Santander blev år 2017 nominerade till årets HR-team i Human Growth Awards för 

sitt gedigna kultur- och värdegrundsarbete. Med anledning av detta blev vi 

intresserade av hur ni på Santander arbetar med värdegrunder. Syftet med vår studie 

är därför att undersöka värdegrundens betydelse för medarbetarna samt hur 

värdegrunderna implementeras i det dagliga arbetet. 

 

Intervjuerna kommer genomföras måndag 16 april - onsdag 18 april och äger 

rum på Santanders kontor. Intervjuerna beräknas ta ca 30–45 minuter och vi håller 

till i rummet till höger om HR-avdelningen. 

 

För att säkerställa att vi inte missar viktig information skulle vi behöva använda vi oss 

av ljudinspelning under intervjun. Vi hoppas att du som vill ställa upp på intervjun 

godkänner detta. Under samtliga intervjuer kommer även en av oss agera 

samtalsledare medan den andre för anteckningar. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Vi kommer behandla all information med 

största möjliga konfidentialitet och ingen obehörig kommer därmed ta del av 

insamlade data. Allt insamlat material kommer endast vara tillgängligt för oss och 

endast användas för studiens syfte. I examensuppsatsen resultatdel avidentifieras 

samtliga informanter och resultatet kommer därmed ej gå att koppla till dig som 

enskild individ. 

 



 

 

Vid frågor och önskan om ytterligare information kring studien och intervjun är du 

varmt välkommen att kontakta oss: 

 

Telefon: XX / XX 

Mejladress: XX / XX 

 

Svara gärna med ett vändande mejl om du är intresserad av att delta i 

studien så hör av oss för att hitta en tid som passar dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna & Karolina 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Nedan följer den intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. Då 

frågeställningarna varierade beroende på vilken urvalsgrupp informanten tillhörde 

är nedanstående intervjuguide uppdelad efter respektive urvalsgrupp. 

 

Inledande frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Vilket år är du född? 

• Berätta lite kort om den tjänst du har på Santander. Vilken avdelning tillhör du? 

• Hur länge har du jobbat hos Santander? (I den roll du har nu) 

 

Kulturambassadörer 

• Berätta om din roll som kulturambassadör. 

 

Validation  

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Kan du säga vilka ord Santanders värdegrund består av? 

• Kan du identifiera dig med företagets värdegrunder? På vilket sätt? 

• Hur arbetar du efter Santanders värdegrunder? Kan du berätta om vid vilka 

tillfällen du använder dig av värdegrunder i ditt arbete på Santander?  

• Vilka för- och nackdelar kan du se med att använda dig av värdegrunder i ditt 

dagliga arbete?  

• Hur påminns du om Santanders värdegrunder i ditt dagliga arbete? 

 

Medarbetare & Kulturambassadörer 

• Vilken betydelse har företagets värdegrunder för dig i ditt arbete? 

• Arbetar din närmaste chef med värdegrunderna i sitt dagliga arbete?  

Om NEJ, hur får det dig att känna? Om JA, vad tror du att din chef bidrar med 

genom att agera efter värdegrunderna? 

 

 

 



 

 

Accountability  

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Ingår värderingsarbete i din arbetsbeskrivning? I så fall, hur? Om inte, hur 

tycker du att det borde vara? Om värderingsarbete ingår, vad tycker du om 

det? 

 

Medarbetare & Kulturambassadörer 

• Hur bedöms du och hur uppmuntras du som medarbetare att följa Santanders 

värdegrunder? 

 

Linkage 

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Vad har du för ansvar som medarbetare när det kommer till företagets 

värderingsarbete? Hur mycket kan du själv påverka värderingsarbetet? 

• När du får en ny kollega, vilket ansvar har du då för att introducera denne eller 

denna i företagets värdegrunder? 

• Hur väl kopplade är värdegrunderna till organisationens uppsatta mål? 

 

Chefer 

• Följer du som chef upp att dina medarbetare lever upp till värdegrunderna? I 

så fall, på vilket sätt? 

• Hur följer ni upp att organisationen lever upp till värdegrunderna? 

 

Kulturambassadörer 

• Hur följer ni upp att organisationen lever upp till värdegrunderna? 

 

Understanding  

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Har du fått någon utbildning i Santanders värdegrunder? I så fall, anser du att 

denna utbildning är tillräcklig? Om inte, är det något du hade önskat få? 

 



 

 

Excellence 

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Hur engagerad upplever du att organisationen är som helhet när det kommer 

till värderingsarbetet? 

• Hur anser du att organisationen arbetar för att upprätthålla ett kontinuerligt 

engagemang för värdegrunderna? 

 

Medarbetare & Kulturambassadörer 

• Hur engagerad är du i värderingsarbetet? Varför/varför har du inte valt att 

engagera dig? 

• Upplever du att värdegrunderna bidrar till att du som individ kan prestera 

bättre? På vilket sätt? 

Chefer 

• Upplever du att värdegrunderna bidrar till att dina medarbetare kan prestera 

bättre? I så fall, på vilket sätt? 

 

Synergy  

Frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Vilken betydelse anser du att värdegrunderna har när det kommer till att nå 

upp till organisationens mål och vision?  

• Vilken inverkan tror du att kulturambassadörerna har när det gäller för 

organisationen att uppnå sina mål och visioner? 

 

Avslutande frågor: 

Medarbetare, Chefer & Kulturambassadörer 

• Vilka framgångsfaktorer och svårigheter upplever du med 

värdegrundsarbetet? 

• Skulle du önska att ni arbetade på ett annat sätt med värdegrunderna? I så fall 

hur? 

• Är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla innan vi avslutar? 

 



 

 

Bilaga 3 - Rollbeskrivning kulturambassadörer 

Nedan följer organisationens rollbeskrivning av kulturambassadörerna. 
 

 
En Kulturambassadör är en utvald person inom vårt företag som, baserat på sin 

förmåga att förstå, agera och uppfattas i organisationen, upplevs som en förebild i 

både sin roll och som person och således vald av medarbetarna att arbeta med vår 

utveckling till att få en gemensam kultur. 

 

Syfte: En Kulturambassadör ska vara en ”role model” och en kulturambassadör inom 

Santander och ska hjälpa CEO, MD och HR så att vi tillsammans når vårt strategiska 

mål ”we are the best place to work”. 

 

Mål: Att Kulturambassadör är ett naturligt språkrör och möjliggörare för chefer och 

medarbetare så att vi tillsammans når vårt strategiska mål ”we are the best place to 

work”. Ett annat mål är även att Kulturambassadören personligen ska utvecklas och få 

verktyg och metoder i att arbeta med företagskulturen. 

 

Tidsaspekt: Förväntad nedlagd tid för en Kulturambassadör är ca 1 dag/mån 

 

Förväntad och önskad framförhållning på aktiviteter: 

-        Möten; 1 vecka 

-        Resor; 1 mån 

 

En Kulturambassadörs uppgifter utgår ifrån fem olika områden: 

-        Role model 

o Leva våra värdegrunder - Simple Personal and Fair - och se till så att dessa 

finns och utgås ifrån i allt vi gör. Detta gör man genom att leda genom 

exempel, dvs vara en förebild i såväl ledarskap som vardagliga uppgifter 

o Bidra till att vi skapar en god gemenskap och hjälper bolaget till att bli ”the 

best place to work” 2020 

  

-        Observer 

o Vara en naturlig del/ “öra i organisationen” i alla delar på företaget och fånga 

upp stämning och förändringar som vi kan hjälpa till att stävja eller stötta 



 

 

o Reagera på förändringar, och återkoppla till närmaste chef och/eller HR 

o Hjälpa till att sprida ”Success stories” 

  

-        Catalyst 

o Hjälpa till så att vi får till “rätt” saker för Sverige så att vi når det mål vi vill 

med respektive aktivitet. Ex på saker som kan komma; Team Santander APP, 

andra verktyg, inspirationsföreläsningar mm – allt för att skapa ”the best place 

to work”. 

o Bidra till en kontinuerlig, öppen och transparent återkoppling till MD & CEO 

  

-        Mobilizer 

o Bidra till att nordiska och lokala program blir så bra genomförda som möjligt, 

ex WAS 

  

-        Facilitator 

o Hjälpa till att facilitera viktiga aktiviteter som avser vår kulturella integration, 

samt bidra till att vi sprider rätt och bra information till alla medarbetare 

 

Stockholm 2015-10-01 
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