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”Take a look at this list of corporate values: Communication. Respect. Integrity. Excellence. 
They sound pretty good, don’t they? Strong, concise, meaningful. Maybe they even resemble 
your own company’s values, the ones you spent so much time writing, debating, and revising. 
These are the corporate values of Enron, as stated in the company’s 2000 annual report. And 
as event has shown, they’re not meaningful; they’re meaningless.” 
 

- Patrick Lencioni 



 

SAMMANFATTNING 
 
Att styra företag med värderingar har blivit något av ett mantra inom organisationsledning och 
närapå vartenda företag med någon form av självaktning har idag en uppsättning värderingar 
att presentera. Värderingar och värderingsstyrning har således kommit att bli ett mycket aktu-
ellt ämne och i samarbete med vår uppdragsgivare Företaget AB, en av nordens största aktörer 
på finansmarknaden, har vi studerat ämnet närmare. Det huvudsakliga syftet har varit att bely-
sa hur man inom Företaget AB ser på och arbetar med värderingar samt utvärdera resultatet av 
detta arbete. 
 
Vår studie omfattar chefer och medarbetare inom två sektioner på Företaget AB. Cheferna för 
respektive sektion har intervjuats med syftet att fastställa hur de ser på och arbetar med värde-
ringar och medarbetarna har genomgått ett värderingstest. Värderingstestet är utformat så att 
medarbetarna får i uppdrag att rangordna ett antal värderingar utifrån hur karaktäristiska de är 
för deras agerande i det dagliga arbetet och ämnar till att utvärdera resultatet av värderingsar-
betet. Genom värderingstestet kan vi skapa individuella värderingsprofiler för medarbetarna 
vilket leder till att vi kan poängsätta individernas värderingsgemenskap med gruppen som 
helhet.  
 
Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan värderingsgemenskap mellan an-
ställda och företaget de arbetar på och lojalitet samt tillfredsställelse med arbetet. För att ut-
värdera om samma samband går att styrka i vår undersökning granskade vi korrelationen mel-
lan individens poäng på värderingsgemenskap samt deras poäng på lojalitet och tillfredsstäl-
lelse, vilka vi erhöll genom en enkätundersökning. 
 
Resultatet av studien visar att sektionscheferna sätter stor tilltro till värderingar som ett hjälp-
medel både för dem som chefer och för övriga medarbetare. Deras arbete med värderingar 
överensstämmer i mångt och mycket med de idéer om hur värderingsarbete bör bedrivas som 
lyfts fram i den teoretiska referensramen. Värderingstestet visar också på en tydlig närvaro av 
värderingsgemenskap i sektionerna. Vidare kan vi styrka ett samband mellan värderingsge-
menskap och vad vi kallar normativ lojalitet. Vi har också funnit ett indirekt samband mellan 
värderingsgemenskap och tillfredsställelse som går via normativ lojalitet. Värderingsgemen-
skap ökar normativ lojalitet, vilket i sin tur resulterar i högre tillfredsställelse. 
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1. INLEDNING 
 

1. INLEDNING 
För att ge läsaren en överblick över områdets karaktär presenterar vi i detta inledande kapi-
tel en allmän bakgrundsbild till ämnesområdet värderingar med utgångspunkt i begreppet 
kultur. Därefter följer studiens problemformulering och syfte. 
 

1.1 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare till denna kandidatuppsats är en av Nordens ledande aktörer på finansmark-
naden. Företaget omnämns fortsättningsvis Företaget AB. 

1.2 Bakgrund 
En nyligen genomförd studie av Cordial Business Advisers AB visar att mer än hälften av 
Sveriges mest framgångsrika företag har ”respekt” som en av sina grundvärderingar. Nästan 
lika många använder ”öppen attityd”, ”team work” och ”etik och moral”.1 Trenden med åter-
kommande begrepp är tydlig. De flesta företag verkar vara stöpta i samma form och det är 
därför lätt att göra sig lustig över den värderingstrend som idag råder i näringslivet. Att styra 
företag med värderingar har blivit något av ett mantra inom organisationsledning och närapå 
vartenda företag med någon form av självaktning har idag en uppsättning värderingar att pre-
sentera. Förhoppningen är att värderingarna skall bli en särskiljande faktor och en konkur-
rensfördel. Värderingar blir dock lätt till floskler och önskningar. Innan vi går djupare in på 
värderingar vill vi sätta begreppet på kartan och det gör vi med utgångspunkt i den närbesläk-
tade termen kultur. 
 
Kulturbegreppet har ett mycket skiftande innehåll och det råder ingen konsensus om hur det 
bör definieras. En svepande definition av kultur innefattar allt det människan har, gör och 
tänker.2 Andra menar dock att kultur inte handlar om yttre, objektiva ting utan om betydelser, 
innebörder och meningar.3 Vad som utspelar sig på beteendeplanet är i och för sig en avspeg-
ling av kulturen men inte det som är centralt ur ett kulturellt perspektiv. Enligt Alvesson & 
Björkman är kärnan i kulturen istället de gemensamma föreställningar och innebörder som 
förenar en grupp och ger dem riktlinjer för orientering i tillvaron.4

 
Som grund för studier av företagskultur ligger antagandet att betydelser, innebörder och me-
ningar är centrala för människans fungerande i företag likväl som i samhället i övrigt. Före-
tagskultur kan ses som den informella sidan av företaget, bortom formella styrsystem och 
organisationsscheman, som avspeglar företagets inre liv. Bruzelius & Skärvad menar med 
företagskultur sättet att leva, tänka och vara i just detta företag.5 Intresset för företagskultur 
tog fart under 1970-talet när japanska företag snabbt vann stora marknadsandelar på väster-
ländska konkurrenters bekostnad. Framgången hänfördes till de japanska företagens företags-
kultur – deras värderingssystem, normer och sätt att tänka.6 Kanske kunde man även i väst-
världen använda företagskultur som ett strategiskt medel för att förbättra företagets resultat? 

                                                 
1 http://www.cordial.se/pdf/cordialstudien2005.pdf 
2 http://www.ne.se
3 Alvesson, Mats & Björkman, Ivar. Organisationsidentitet och organisationsbyggande. Lund: Studentlitteratur, 
1992, s 20f. 
4 Ibid, s 20f. 
5 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo. Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur, 2000, s 309. 
6 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur, 2002, s 
144. 
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Forskning kring företagskulturer blev ett populärt tema i organisationsteoretiska kretsar under 
hela 1980-talet. Peters & Waterman presenterar i sin bästsäljare På jakt efter mästerskapet 43 
av Amerikas framgångsrikaste företag (bland dem IBM, McDonald’s och Wal-Mart) och me-
nar att företagens framgång kunde förklaras med utgångspunkt i deras företagskultur.7 I Före-
tagskulturer fann Deal & Kennedy grund för att hävda att en stark organisationskultur kan 
vara avgörande för ett företags framgång.8 Ovanstående böcker betraktas inte sällan som 
startskottet för den följande explosionsartade intresseutvecklingen för ämnet organisationskul-
tur. I en enkätundersökning bland 207 av USA:s största företag studerade Kotter & Heskett 
företagskulturens relativa styrka för att sedan relatera resultatet till företagens långsiktiga 
ekonomiska prestationer. Slutsatsen är att företag som arbetade med ett värdebaserat koncept 
för hur verksamheten ska bedrivas presterade bättre ekonomiska resultat än övriga företag.9 
Liknande slutsatser levereras av Collins & Porras, som visar att företag med en delad överty-
gelse om värderingar och tydlig uppfattning om verksamhetens syften är mer framgångsrika 
ekonomiskt än företag vars enda mål är att maximera vinsten.10 Jacobsen & Thorsvik konsta-
terar att även om långt ifrån alla kulturstudier funnit ett tydligt samband mellan en stark före-
tagskultur och framgång så tycks inställningen vara att organisationskultur som företeelse är 
för viktig för att bara avvisas.11 Philipson menar att det, trots att man aldrig kan utesluta att 
effekterna är ett resultat av andra faktorer och att det därför är svårt att dra några definitiva 
slutsatser, finns goda grunder att hävda att det finns ett samband mellan företagskultur och 
prestation.12

 
Bang menar att kulturens huvudsakliga funktion är att hjälpa människorna i organisationen att 
skapa ordning i en tillvaro fylld av tvetydighet och osäkerhet.13 Kulturen ger de anställda ett 
recept för hur de bör agera i olika situationer. I en stark kultur är medlemmarna i hög ut-
sträckning överens om vad som är företagets grundvärderingar och ju starkare en kultur är, 
desto mindre behov finns det av ömsesidig kontroll och övervakning.14 En stark företagskul-
tur kan styra medlemmarnas beteenden genom att den erbjuder riktlinjer för handlandet i or-
ganisationen och kan på så sätt minska behovet av traditionell och mer formell styrning. 
 
Styrning definieras inom företagsekonomin som det sätt på vilket företaget medvetet agerar 
för att uppnå måluppfyllelse.15 Lönnroth menar att traditionell ekonomistyrning med kalkyle-
ring, budgetering, redovisning etc. fortfarande är det viktigaste styrinstrumentet i större före-
tag, men att många idag upplever brister i att helt och fullt förlita sig på ekonomistyrning.16 
Ax, Johansson och Kullvén instämmer och menar att även mjuka styrmedel såsom företags-
kultur är viktiga i strävan att uppnå ekonomiska mål.17 Bristen med en renodlad ekonomistyr-
                                                 
7 Peters, Thomas J. & Waterman Jr, Robert H. På jakt efter mästerskapet. Södertälje: Svenska Dagbladets För-
lags AB, 1982. 
8 Deal, Terrence & Kennedy, Allan. Företagskulturer. Stockholm: Svenska Dagbladets Förlags AB, 1985. 
9 Kotter, John & Heskett, James. Corporate Culture and Performance. New York: FREE PRESS, 1992, i 
Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 151. 
10 Collins, Jim & Porras, Jerry. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, New York: Harper-
Business, 1994, i Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 151f. 
11 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 146. 
12 Philipson, Sten. Etik och företagskultur: att styra med hjälp av värden. Lund: Studentlitteratur, 2004, s 55. 
13 Bang, Henning. Organisationskultur. Lund: Studentlitteratur, 1999, s 95. 
14 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 153. 
15 http://www.ne.se
16 Lönnroth, Love. Option på framtiden: den värderingsstyrda ekonomin. Stockholm: Svenska förlag, 2000, s 
136f. 
17 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan. Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber Ekonomi, 
2002, s 86. 

2 

http://www.ne.se/


1. INLEDNING 
 

ning, anser Lönnroth, är att den inte leder till optimerat intressentvärde och som en följd av 
det, inte till långsiktig lönsamhet.18

 
Värderingar är grundvalen i all kultur och enligt Bang det element som oftast används för att 
beskriva organisationskulturens innehåll.19 Begreppet har kommit att bli ett nyckelord i den 
moderna managementlitteraturen.20 Med gemensamma värderingar och beteenden kan led-
ningen styra, motivera och stötta ledare och medarbetare i syfte att nå resultat och uppnå en 
långsiktigt hållbar verksamhet. Företeelsen har i vissa sammanhang kommit att kallas värde-
styrning eller värderingsstyrning och behöver inte ses som ett substitut för mer traditionell 
styrning. Cordial Business Advisers AB menar i tidigare nämnd studie att 
”…värderingsstyrning kompletterar målstyrning genom att ta fasta på hur gruppen skall arbe-
ta för att nå gemensamma mål”.21  
 
Värderingsarbete handlar i grunden om att förbättra den interna effektiviteten för att på så vis 
nå kund- och marknadsframgångar. Enligt Cordialstudien visar sig förbättringen av den inter-
na effektiviteten främst i kortare ledtider, ökad prioriteringsförmåga och smidigare samarbete 
inom företaget.22 Basen i all värderingsstyrning är enligt Philipsson framtagna värderingar 
som både företagsledning och medarbetare kan förstå och acceptera. Det räcker dock inte med 
att ta fram rätt värderingar, det gäller sedan att införa dem på rätt sätt och att leva efter dem på 
rätt sätt för att lyckas med värderingsstyrning.23

1.3 Problemdiskussion 
Då värderingsstyrning är ett relativt nytt begrepp kan vår studie sägas vara av explorativ ka-
raktär. Med detta menas att vi avser att inhämta så mycket information som möjligt om pro-
blemområdet och belysa det allsidigt.24 Genom diskussioner med vår uppdragsgivare har vi 
förstått att Företaget AB har uttryckta värderingar och åtminstone delvis jobbar aktivt med 
värderingsstyrning. Det är därför av intresse att studera hur man på Företaget AB ser på före-
teelsen och väljer att arbeta med den då det inte finns någon given praxis på området. Med 
anledning av att ett visst arbete rörande värderingar redan är utfört vill vi även undersöka om 
det går att påvisa existensen av gemensamma värderingar bland medarbetarna i organisatio-
nen. Detta leder oss till den första av två problemformuleringar: 
 

- Hur arbetar Företaget AB för att införliva gemensamma värderingar i företaget och 
vilket är resultatet av detta arbete? 

 
Effekterna av ett framgångsrikt värderingsarbete har delvis berörts i ovanstående stycken men 
tidigare forskning pekar även på andra följder av väl etablerade gemensamma värderingar. 
Nazir studerade värderingar i sex indiska banker och fann stöd för hypotesen att det finns ett 
positivt samband mellan hög värderingsgemenskap och medarbetarlojalitet.25 O´Reilly, 

                                                 
18 Lönnroth, 2000, s 136ff. 
19 Bang, 1999, s 50. 
20 se t ex Blanchard, Ken & O´Connor, Michael. Managing by Values. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, 
Inc., 1997 och Tichy, Noel & Cohen, Eli. The Leadership Engine: How Winning Companies Build Leaders at 
Every Level. New York: HarperBusiness, 2002. 
21 http://www.cordial.se/pdf/cordialstudien2005.pdf 
22 Ibid. 
23 Philipson, 2004, s 55. 
24 Patel, Runa & Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1994, s 11. 
25 Nazir, Nazir A. ”Person-Culture Fit and Employee Commitment in Banks.” Vikalpa, July-September 2005, 
Vol 30, No 3, 39-51. 
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Chatman & Caldwell studerade revisorer och fann stöd för samma samband.26 I samma studie 
fann författarna även ett samband mellan värderingsgemenskap och upplevd tillfredsställelse 
på jobbet. Vi avser att undersöka om dessa samband går att styrka även i Företaget AB, därav 
vår andra problemformulering: 
 

- Vilket samband finns det mellan värderingsgemenskap och medarbetares lojalitet 
samt tillfredsställelse med sitt jobb? 

1.4 Syfte 
Genom en studie av två sektioner inom Företaget AB vill vi studera arbetet med värderingar 
och därigenom erhålla en förståelse för synen på värderingar. Med det som utgångspunkt av-
ser vi att utvärdera och analysera värderingsarbetet i de respektive sektionerna. Med hjälp av 
tidigare studier har vi utvecklat en metod för att undersöka den eventuella förekomsten av 
gemensamma värderingar inom grupperna och i vilken grad de i sådana fall delas av de re-
spektive individerna i gruppen. Vidare vill vi utreda vilka effekter värderingsarbetet har på 
medarbetare på Företaget AB i termer av lojalitet och tillfredställelse. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att begränsa oss till att studera två sektioner inom Företaget AB. Företaget är väl-
digt stort och det genomförda arbetet med värderingar skiljer sig nämnvärt mellan både olika 
delar av företaget och olika sektioner inom dessa delar och vi ser det därför som en nödvän-
dighet att inrikta oss på en mindre del av Företaget AB. Av ovanstående anledning avser vi 
inte att göra några generaliseringar av resultatet på övriga delar av företaget. 

                                                 
26 O’Reilly, Charles, Chatman, Jennifer & Caldwell, David. “People and Organizational Culture: A Profile Com-
parison Approach to Assessing Person-Organization Fit.” Academy of Management Journal, 1991, Vol 34, No 3, 
457-516. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
Kapitlet syftar till att öka läsarens förståelse för hur studien har påverkats av de avgörande 
teoretiska val som författarna har gjort under arbetets gång. Bland de avvägningar som aktu-
aliserats märks bland annat kunskapsteoretiska och forskningsstrategiska frågeställningar. 
Det är bra att ha i åtanke att valen till syvende och sist styrs av det problem som skall besva-
ras och det syfte som skall uppfyllas. 
 

2.1 Förförståelse 
Eventuella invändande legender till trots är forskare inte mer än människor. I egenskap av 
sådana närmar vi oss inte tillvaron som ett oskrivet blad (”tabula rasa”27), utan vi har vår erfa-
renhet med oss. Lindholm menar att vår livserfarenhet, medveten såväl som omedveten, utgör 
forskarens förförståelse.28 Denna fungerar enligt Sohlberg & Sohlberg ofrånkomligen som 
utgångspunkt för människans tolkningar av omgivningen.29 Patel & Tebelius hävdar att vi 
utan kunskaper och erfarenheter överhuvudtaget inte kan tolka ett material.30 Som forskare 
har vi naturligtvis ambitionen att vara objektiva inför det som väntar, men flertalet forskare 
instämmer i åsikten att det av ovanstående anledning är svårt att uppfylla detta mål. Det fram-
står som tydligt att vår erfarenhet har ett stort inflytande på vår tolkning av omgivningen och 
av den anledningen anser vi det vara viktigt att kortfattat redogöra för vår studiebakgrund, 
vilken förförståelse vi hade för ämnet samt vår personliga koppling till undersökningsobjek-
ten. 
 
Författarna har båda en treårig naturvetenskaplig utbildning och läser för närvarande det tred-
je året på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Förutom kurser hänförbara till pro-
grammet har vi även tagit del av kurser vid andra institutioner och inom andra ämnesområ-
den. Den akademiska tyngdpunkten ligger dock på ekonomiska ämnen. Ingen av oss har vare 
sig någon direkt teoretisk eller praktisk förförståelse för värderingar. Vi har båda studerat or-
ganisationslära som en obligatorisk del i utbildningen, men bara flyktigt behandlat ämnesom-
råden som företagskultur och värderingar. Vid sidan av studierna arbetar vi båda deltid, utan 
att för den skull komma i direkt kontakt med ämnesområdet. Med detta i åtanke vill vi hävda 
att vi inte är mer bevandrade inom området än gemene man. En av respondenterna är nära 
släkting till en av oss, men det faktum att undersökningen är anonymiserad minimerar eventu-
ella incitament att framställa denne eller företaget i omotiverat bra dager. Vi hoppas och tror 
också att vår iver att göra ett gott och opartiskt jobb ytterligare minskar den risken. 

2.2 Perspektiv 
Vad man ser beror på vilket perspektiv man tar. Ett sätt att se innefattar inte bara olika delar 
av omgivningen utan kan även ge kvalitativt olika kunskap om denna.31 I vår studie försöker 
vi bland annat bilda oss en uppfattning om huruvida medarbetarna i Företaget AB har gemen-
samma värderingar genom att undersöka medarbetarna själva. Det är inte osannolikt, för att 
inte säga troligt, att resultatet varit annorlunda om vi istället studerat exempelvis kunders upp-

                                                 
27 Begreppet ”tabula rasa” betyder ungefär tavla utan skrift och har använts bildligt under flera århundraden. 
Hypotesen antyder att människan föds utan förutbestämda egenskaper och att hon istället formas under uppväx-
ten. 
28 Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: Academia Adacta AB, 2001, s 47. 
29 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie. Kunskapens former. Stockholm: Liber AB, 2002, s 54. 
30 Patel, Runa & Tebelius, Ulla. Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1987, s 34. 
31 Ibid, s 25. 
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fattningar om huruvida Företaget AB har gemensamma värderingar eller ej. Vi har valt det i 
vår mening mest lämpade perspektivet. Att diskutera medarbetarnas värderingar med någon 
utomstående hade förmodligen varit väldigt svårt, inte minst av praktiska skäl. Tidigare 
nämnda studier av t ex Nazir och O´Reilly, Chatman och Caldwell har valt samma perspektiv. 

2.3 Undersökningsmetod 
Forskning beskrivs ofta i termer av kvantitativ och kvalitativ, vilka klassificerar olika sam-
hällsvetenskapliga tillvägagångssätt och syftar på hur forskaren väljer att samla in empirisk 
data. Det råder inget motsatsförhållande mellan metoderna och det är inte ovanligt att de kom-
pletterar varandra. Bryman anser dock att metoderna skiljer sig åt väsentligen när det gäller 
vilket vetenskapligt förhållningssätt man ansluter sig till och när det gäller vilken roll teorin 
spelar, vilket vi återkommer till i nästa avsnitt, och att de på så vis representerar vitt skilda 
forskningsstrategier.32

 
Kvantitativt inriktad forskning kännetecknas av en strukturerad inhämtning av relativt lite 
information från ett större antal respondenter. Forskaren är vanligen intresserad av att mäta, 
beskriva och förklara företeelser och samband och använder sig därför av statistiska bearbet-
nings- och analysmetoder.33 Inom den kvantitativa forskningstraditionen finns en stark strä-
van mot objektiva skildringar av den sociala verkligheten. Forskaren använder vid datainsam-
ling strukturerade metoder med fasta svarsalternativ för att möjliggöra generalisering. 
 
Kvalitativt inriktad forskning har ett större djup och fångar in mer information från ett mindre 
antal respondenter. Syftet med en kvalitativt inriktad studie är att beskriva, analysera och för-
stå företeelser i den sociala verkligheten och forskaren använder sig av den anledningen av 
verbala analysmetoder.34 Metoden är betydligt flexiblare än den kvantitativa vad gäller vilka 
frågeställningar som skall behandlas och följaktligen används vanligen inte några fasta svars-
alternativ, vilket ger respondenten möjlighet att utveckla sin uppfattning av den sociala verk-
ligheten. 
 
Vi anser att en väl genomförd kvantitativ studie kan ge en skildrande bild av medarbetarnas 
värderingar och värderingsgemenskap. Den huvudsakliga anledningen är att vi på så sätt kan 
nå ut till samtliga medarbetare inom de avdelningar vi ämnar undersöka, något som hade varit 
ytterst tidskrävande medelst exempelvis kvalitativa metoder. Värderingar kan vara ett känsligt 
ämne. Med en kvantitativ metod tror vi utsikterna vara bättre att respondenterna litar på vårt 
löfte om anonymitet och på så sätt ger oss ärliga och uppriktiga svar. Risken att respondenter-
na uppgett oriktiga svar, t ex genom att svara vad de upplever vara socialt önskvärt, hade för-
modligen varit större vid exempelvis en kvalitativ intervju. Ytterligare en fördel är ökade möj-
ligheter att använda resultatet som referenspunkt i eventuella framtida, uppföljande studier. 
Vidare har vi för avsikt att använda statistiska analysmetoder på insamlade data snarare än 
verbala metoder. 
 
Vi använder kvalitativa intervjuer för att klargöra vilka förfäktade eller uttalade värderingar 
sektionerna har och för att utröna hur de respektive sektionerna arbetar med värderingar. Äm-
net är tämligen komplext och lämpar sig av den anledningen knappast för kvantitativ forsk-
ning. Kvalitativa intervjuer ger oss möjligheten att anpassa intervjun under dess gång för att 
säkerställa att vi får de svar vi söker. Dessutom har vi möjligheten att ställa uppföljande frå-

                                                 
32 Bryman, 2002, s 33ff. 
33 Patel & Davidsson, 1994, s 12. 
34 Ibid, s 12. 
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gor om ett svar skulle röna särskilt intresse. Till följd av vår begränsade kännedom om Före-
taget ABs arbete med värderingar vill vi inte hämma diskussionen med alltför begränsande 
frågor utan ser kvalitativa intervjuer som en nödvändighet för att tillskansa oss intressant in-
formation. 

2.4 Angreppssätt 
En forskare kan närma sig den empiriska verkligheten på olika sätt, vilka representerar olika 
uppfattningar om hur teori och verklighet relaterar till varandra. De två huvudsakliga och do-
minerande begreppen är deduktion och induktion. 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är deduktiv teori den vanligaste uppfattningen om för-
hållandet mellan teori och praktik.35 Om forskaren arbetar deduktivt går denne från teori till 
empiri, ett arbetssätt som brukar omnämnas ”bevisandets väg”.36 Arbetssättet kännetecknas 
av att forskaren utifrån de teoretiska överväganden som rör området ställer upp hypoteser som 
sedan underkastas empirisk prövning i det aktuella fallet. Vilken information som samlas in, 
hur den behandlas och tolkas styrs av redan befintliga teorier. Sättet att arbeta står i centrum 
och metoden får en framskjuten plats i arbetet.37 En deduktiv uppfattning vilar ofta på en po-
sitivistisk grund och förknippas ofta med en kvantitativ undersökningsmetod. 
 
Det omvända förhållandet mellan teori och praktik gäller inom induktiv teori, där forskaren 
alltså reser från empiri till teori och kan sägas följa ”upptäckandets väg”. Arbetssättet innebär 
att forskaren studerar forskningsobjektet utan förankring i redan vedertagna teorier med målet 
att dra generaliserbara slutsatser på grundval av den insamlade informationen. Det finns dock 
en risk att forskaren inte vet generaliserbarheten av resultatet ”eftersom den baserar sig på ett 
empiriskt underlag som är typiskt för en specifik situation, tid eller grupp av människor”.38 
En induktiv uppfattning vilar ofta på en hermeneutisk grund och förknippas ofta med en kva-
litativ undersökningsmetod. 
 
Vi använder oss av en deduktiv ansats, där vi utifrån befintliga teorier samlar in, behandlar 
och tolkar den insamlade informationen för att studera värderingar och värderingsgemenskap 
hos medarbetarna på Företaget AB och huruvida det finns något samband mellan värderings-
gemenskap och lojalitet samt tillfredsställelse. Sättet att arbeta – metoden - har en framskjuten 
plats i arbetet och kommer i mångt och mycket att styra utformningen. Istället för att som i 
sann deduktiv anda ställa upp en hypotes att pröva använder vi teorin som intressefokus och 
referensram från vilken vi tar oss an empirin. För att tillägna oss kunskap om hur man i Före-
taget AB ser på och arbetar med värderingar använder vi oss av en likaledes deduktiv forsk-
ningsansats. Inledningsvis har vi för avsikt att studera teorier om hur man bör arbeta med vär-
deringar för att sedan skapa en intervjumall som guide för insamlandet av empiriskt material 
med avsikten att sedermera analysera värderingsarbetet på Företaget AB. 

2.5 Kritik av sekundärkällor 
Sekundärkällor är data som inte är insamlad specifikt för den aktuella studien. I detta fall 
handlar det främst om böcker och vetenskapliga artiklar. De flesta böcker är tämligen välre-
nommerade och skrivna av välkända författare, i många fall tillika forskare. Detsamma gäller 
de vetenskapliga artiklar vi har valt att använda oss av. De är närapå uteslutande hämtade från 

                                                 
35 Bryman, 2002, s 20. 
36 Patel & Davidsson, 1994, s 21. 
37 Patel & Tebelius, 1987, s 18. 
38 Patel & Davidsson, 1994, s 21. 
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etablerade och välrenommerade databaser på Internet såsom EBSCOhost, EmeraldInsight och 
PsycARTICLES, vilket torde garantera dess äkthet. Det går naturligtvis inte att utesluta att 
författarna kan ha haft en dold avsikt med tillkomsten av källan och vi vet heller inget om 
situationen i vilken källan tillkom. Vi har dock ingen anledning att tro att innehållet i böcker 
och artiklar är annat än tillförlitligt. Ett par av de böcker och artiklar som vi använt oss av är 
förhållandevis gamla och skulle kunna falla offer för samtidighetskriteriet. Dessa äldre källor 
är dock i de allra flesta fall (se t ex Rokeach) väldigt vedertagna och accepterade och det råder 
inget större tvivel om att innehållet är aktuellt och korrekt än idag. 
 
Vi använder oss även av ett par elektroniska källor hämtade från Internet. I sådana fall är det 
svårare att se vem som är upphovsman till källan och hur gammalt materialet är. Vi har valt 
att använda oss av elektroniska källor förhållandevis sparsamt och enbart i det inledande ka-
pitlet och i kapitlet praktisk metod. Studien Värden och värderingar39 är författad av mana-
gementkonsultföretaget Cordial Business Advisers och de kan möjligen agera i egen sak för 
att gagna egna, affärsmässiga intressen. Om vi använt oss av studien i den teoretiska referens-
ramen hade vi av den anledningen tvingats till större försiktighet. De elektroniska källor vi 
använder oss av i den praktiska metoden är hämtade från den akademiska världen och vi ser 
ingen anledning att betvivla deras äkthet och samtidighet då metoderna framstår som tämligen 
välaccepterade inom ämnesområdet. 
 
 
 

                                                 
39 http://www.cordial.se/pdf/cordialstudien2005.pdf 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet syftar inledningsvis till att ge läsaren en allmän förståelse för begreppet värderingar 
– vad en värdering är och vad värderingar har för funktioner. För att möjliggöra studier av 
värderingar är det viktigt att klargöra i vilken betydelse vi använder begreppet. Sedermera 
redogör vi för relationen mellan värderingsgemenskap och lojalitet samt tillfredsställelse 
innan vi avslutningsvis belyser värderingsarbete i företag. 
 

3.1 Vad är en värdering? 
En analys av ett företags värderingar och arbete med dessa kräver naturligtvis en definition av 
begreppet värderingar. Socialpsykologen Milton Rokeachs definition av värderingar delas av 
de flesta kulturforskare och lyder: 
 

”En värdering är en ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller socialt, är 
att föredra framför ett motsatt eller annat handlingssätt eller sluttillstånd.”40

 
Något förenklat anser Rokeach en värdering vara en uppfattning om huruvida en handling 
eller ett beteende är mer önskvärd än dess motsats. Värderingar gör klart för oss vilket värde 
vi tilldelar en händelse – om vi tycker det är rätt eller fel, bra eller dåligt, attraktivt eller oat-
traktivt etc. Varje individ har en mängd värderingar som tillsammans bildar ett värderingssy-
stem. Detta värderingssystem styr i hög grad vårt beteende genom att tala om för oss vilket 
agerande eller beteende som är att föredra i olika situationer och effektiviserar därigenom vårt 
dagliga agerande genom att påskynda och förenkla beslutsprocesser.41

 
Värderingar är förhållandevis varaktiga men inte beständiga. 
Enligt Rokeach skulle effekten av fullständigt beständiga värde-
ringar vara att individuell och social utveckling skulle vara 
omöjlig. Motsatsvis skulle fullständigt föränderliga värderingar 
leda till att all form av kontinuitet i personligheter och samhälle 
skulle omöjliggöras.42 Slutsatsen måste bli att värderingar är 
stabila - men samtidigt föränderliga. Detta föranleder forskare att 
tro att det finns olika mentala nivåer av värderingar. Kulturfors-
karen Geert Hofstede anser till exempel att värderingar är en 
viktig beståndsdel i de mentala program vi använder för att han-
tera det dagliga livet och att dessa program kan delas upp i tre 
nivåer: den universella, den kollektiva och den individuella nivån 
(se figur 1).43

Figur 1: Värderingar finns på olika 
nivåer: universella (ytterst), kol-
lektiva (mellerst) och individuella 
(innerst) 

 
Den universella nivån innefattar beteenden som är gemensamma för i princip alla människor 
och kan betraktas som en grundnivå. Nivån innefattar mänskliga sätt att uttrycka sig på, ex-
empelvis beteenden som skratt, gråt och aggressivitet. Den kollektiva nivån delas med vissa 
människor men inte med alla. Den är gemensam för individer som på något sätt ingår i samma 
grupp och innefattar t ex språk, sätt att uppföra sig och tänka i gruppen. På den individuella 

                                                 
40 Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York : Free Press, 1973, s 5. 
41 Ibid, s 5. 
42 Ibid, s 5f. 
43 Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: 
SAGE Publications, 1980, i Bang, 1999, s 51. 
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nivån finns den individuella personligheten, vilken skiljer sig från individ till individ.44 Den 
allmänna uppfattningen bland forskare är att den universella nivån är genetisk, den kollektiva 
inlärd och den individuella nedärvd. Värderingar som existerar på den kollektiva nivån anses 
vara lättast att påverka och det är också här ett företags kultur och värderingar återfinns. Såle-
des är det den kollektiva nivån som vi i huvudsak kommer att studera i denna uppsats. 

3.1.1 Värderingars funktioner 
Rokeach skiljer mellan tre allmänna och huvudsakliga funktioner hos värderingar: värderingar 
som normer, värderingar som plan för konfliktlösning och beslutsfattande samt värderingar 
som motiverande faktor. 
 
Värderingar som normer: Enligt Rokeach guidar värderingar vårt beteende på en rad olika 
sätt. De vägleder oss hur vi ska förhålla oss i olika situationer och vilket ställningstagande vi 
skall ta. Vidare guidar de oss i hur vi uppför oss inför andra, hur vi ska utvärdera och bedöma 
och när vi ska belöna och kritisera oss själva såväl som andra. Dessutom använder vi värde-
ringar som normer när vi ska jämföra oss med andra, liksom när vi vill övertyga och påverka 
andra gällande vilka värderingar, attityder etc. som det finns anledning att utmana. Slutligen 
hjälper värderingar oss att rationalisera bort sådant beteende som skulle vara personligt eller 
socialt oacceptabelt.45

 
Värderingar som plan för konfliktlösning och beslutsfattande: Värderingar riskerar att krocka 
med varandra. Rokeach exemplifierar med en situation som accentuerar en konflikt mellan att 
agera artigt och uppriktigt. Värderingssystem hjälper oss att rangordna värderingarna och på 
så sätt att välja bästa lösning på problemet.46 Värderingar kan således sägas ha både en inten-
sitets- och en riktningskomponent. Utöver att ha en uppfattning om huruvida ett beteende är 
att föredra framför dess motsats kan vi alltså ha en åsikt om vilken av flera värderingar som är 
viktigast att leva upp till. 
 
Värderingar som motiverande faktor: Rokeach konstaterar att om värderingar som normer är 
den omedelbara funktionen så är den mer långsiktiga funktionen att ge uttryck för grund-
läggande mänskliga behov. Genom att uppträda i enlighet med värderingarna kommer vi att 
bli belönade med att nå det önskade slutmål som värderingarna beskriver. Ett exempel skulle 
kunna vara att genom att uppföra oss i överensstämmelse med värderingen artighet kan vi nå 
slutmålet välbefinnande.47

3.1.2 Förfäktade värderingar och efterlevda värderingar 
Argyris och Schön särar på förfäktade (eng. espoused theories) och efterlevda (eng. theories-
in-use) värderingar. Förfäktade värderingar är sådana som vi uttrycker verbalt och som vi 
säger oss tro på. Efterlevda värderingar är de värderingar som verkligen ligger bakom vårt 
agerande och dessa är vi ofta inte medvetna om. De kommer exempelvis till uttryck i vårt 
beteende. Det är inte helt ovanligt att de efterlevda värderingarna går stick i stäv med de för-
fäktade värderingarna.48 Vår tolkning är dock att de inte är ömsesidigt uteslutande. Att en 
värdering är att klassa som förfäktad innebär därför inte med nödvändighet att den inte också 
kan klassificeras som efterlevd.  
                                                 
44 Hofstede, 1980 i Bang, 1999, s 51. 
45 Rokeach, 1973, s 13. 
46 Ibid, s 14. 
47 Ibid, s 14ff. 
48 Argyris, Chris & Schön, Donald. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading: Addi-
son-Wesley, 1978 i Bang, 1999, s 51f. 
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Förfäktade värderingar kommer ofta till uttryck i företagets formulerade målsättningar och 
visioner. Bang konstaterar att det är svårt att enbart med hjälp av intervjuer och enkäter kart-
lägga de efterlevda värderingarna i en organisation eftersom att det i första hand är de förfäk-
tade värderingarna man möter.49 Vi är medvetna om problematiken. Även om vi vill mäta de 
efterlevda värderingarna finns det en risk att det är de individernas förfäktade värderingar vi 
stöter på. En utförligare redogörelse för hur vi ser på studier av värderingar följer i avsnitt 4.1. 
Bang anser att användandet av förfäktade värderingar för att skapa en företagskultur är alltför 
ytligt och lättvindigt. Den process genom vilken människan tar till sig nya värderingar är 
mycket mer komplicerad än så och ett sådant agerande riskerar istället att skapa motsättningar 
inom företaget. Ett bättre sätt är att använda sig av de värderingar som redan återfinns i före-
taget, alltså de efterlevda värderingarna. Om man verkligen vill införa nya värderingar räcker 
det inte med att någon meddelar vilka värderingar som skall gälla hädanefter utan det är vik-
tigt att värderingarna kommer till uttryck i konkreta handlingar och beteenden.50 Detta ämne 
återkommer vi till senare i detta kapitel. 

3.1.3 Kategorisering av värderingar 
Lencioni beskriver hur värderingar med fördel kan delas upp i fyra olika kategorier. Genom 
att kategorisera värderingar tror vi att vi kan underlätta förståelsen för värderingars funktioner 
i en organisation eller i ett företag. Som vi kan se i figur 2 är de olika kategorierna: 
 
Core values är djupt integrerade riktlinjer som styr företagets 
agerande och beskriver den sanna själen i företag. Dessa 
värderingar ska vara så grundläggande i verksamheten att de 
aldrig kan kompromissas bort, vare sig för enkelhetens skull eller 
för kortsiktig ekonomisk vinst. Det är dessa värderingar som ska 
utmärka företaget och måste därför genomgående upprätthållas 
oavsett kostnad. 
 
Aspirational values är de värderingar företaget anser sig behöva i 
framtiden men för närvarande saknar. Det kan handla om värderingar vars mål är att stötta en 
ny strategi eller möta förändrade krav från marknaden. Det är viktigt att dessa inte kolliderar 
med core values då risken finns att de förra urvattnar de senare. 

Figur 2: Kategorier av värderingar 

 
Permission to play values funktion är att återspegla minimikraven vad gäller beteenden för de 
anställda. Dessa värderingar tenderar till att vara liknande mellan företag och speciellt mellan 
företag inom samma bransch. Detta betyder att denna typ av värderingar sällan hjälper företag 
att urskilja sig från sina konkurrenter. 
 
Accidental values är värderingar som uppkommer spontant utan att vara medvetet upparbeta-
de av ledningen. Denna typ av värderingar kan ta olika form i olika organisationer och speglar 
främst de anställdas intressen och personligheter. Eftersom att dessa värderingar initialt upp-
kommer utan direkt inverkan från ledningen är det viktigt att ledningen så fort de uppmärk-
sammats antingen stödjer eller motarbetar värderingarna beroende på hur de påverkar företa-
get.51

                                                 
49 Bang, 1994, s 52. 
50 Ibid, s 52f. 
51 Lencioni, Patrick. “Make Your Values Mean Something.” Harvard Business Review, July 2002, Vol 80, No 7, 
113-117. 
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3.2 Värderingars funktioner i företag 
Ett företag består traditionellt av en mängd individer/medarbetare. Var och en av dessa har en 
uppsättning värderingar (ett värderingssystem) som guidar dennes beteende och därmed indi-
videns arbete. När medarbetarna i företaget delar uppfattning om vilka värderingar som är 
viktiga gällande företagsrelaterade situationer kan ett centralt värderingssystem sägas existera 
i företaget. Styrkan på företagets värderingssystem kan enligt Wiener bedömas i två dimen-
sioner: intensitet och bredd. Ett värderingssystems intensitet reflekterar hur starkt medarbe-
tarna delar företagets värderingssystem. Ett värderingssystems bredd återger hur många som 
delar det.52

 
På samma sätt som en individs värderingar guidar dennes beteende kan ett företags eller en 
grupps värderingar guida företagets eller gruppens beteende. Värderingars viktigaste funktion 
i ett företag är att de kan styra beteendet hos medarbetarna genom att erbjuda modeller för 
deras handlande. Traditionella kontrollsystem mäter vanligen resultat och/eller beteende men 
har svårt att övervaka och styra mindre rutinmässiga händelser som kräver initiativförmåga 
och flexibilitet. O´Reilly menar att dylika händelser hanteras bäst med ett socialt kontrollsy-
stem där medarbetarna är överens om hur man skall agera. Ur ett managementperspektiv kan 
kultur och därmed värderingar ses som ett sorts socialt kontrollsystem som skapar normer för 
hur individer och grupper skall uppträda.53

 
Bruzelius och Skärvad håller med om att en stark kultur med gemensamma värderingar 
grundande i företagets strategi kan fungera som riktlinjer för beslutsfattande och minskar 
därmed behovet av styrning och övervakning. Beslut behöver ej kontrolleras och godkännas i 
flera led för att göras gällande. Om medarbetarna vet exakt hur man förväntas agera i olika 
situationer slipper de spendera tid på att komma underfund med vad och hur man ska göra. 
Genom att förenkla vårt beslutsfattande kan värderingar effektivisera vårt agerande, vilket 
leder till en snabbare och mer flexibel organisation.54 O´Reilly menar att de centrala värde-
ringar som karaktäriserar ett företag kan fungera som grund för utvecklingen av normer som 
godkänner eller underkänner ett särskilt beteende eller en attityd. Normer existerar ofta kring 
ämnen som kvalitet, prestation, flexibilitet och konflikthantering.55

 
Värderingar kan även fungera integrerande på organisationsmedlemmarna. Thornbury menar 
att gemensamma värderingar som medarbetarna inom företaget agerar utifrån kan resultera i 
att sammanhållningen blir bättre och att förhållandet medarbetare emellan blir effektivare och 
mer harmoniskt.56 Enligt Bruzelius & Skärvad kan motivation i form av engagemang och 
lojalitet uppstå när medarbetarna i företaget identifierar sig med dess värderingar och trivs 
med att arbeta i företaget.57 Philipson gör gällande att minskade sjukskrivningstal och låg 
personalomsättning kan vara positiva effekter av ett framgångsrikt värderingsarbete. Medar-
betare som mår bra och som är stolta över företaget de jobbar på bör rimligen vara mer be-
nägna än andra att stanna kvar hos arbetsgivaren trots locktoner från annat håll.58 Meglino 
menar att interaktioner mellan medarbetare med liknande värderingar borde generera jämfö-
                                                 
52 Wiener, Yoash. “Forms of Value Systems: A Focus on Organizational Effectiveness and Cultural Change and 
Maintenance.” Academy of Management Review, 1998, Vol 13, No 4, 534-545. 
53 O´Reilly, Charles. “Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control in Organiza-
tions.” California Management Review, 1989, Vol 31, No 4, 9-25. 
54 Bruzelius & Skärvad, 2000, s 322. 
55 O´Reilly, 1989. 
56 Thornbury, Jan. “Creating a Living Culture: The Challenges for Business Leaders” Corporate Governance, 
2003, Vol 3, No 2, 68-79. 
57 Bruzelius & Skärvad, 2000, s 322. 
58 Philipson, 2004, s 55. 
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relsevis högre lojalitet och tillfredsställelse över tid eftersom att de då lättare kan förutsäga 
hur deras kollegor skall agera i olika situationer och därmed kan undvika konflikter och otyd-
ligheter.59 Han får stöd av en hel rad studier som funnit ett samband mellan gemensam kul-
tur/värderingar och lojalitet samt tillfredsställelse. 

3.2.1 Lojalitet 
O´Reilly & Chatman menar att det råder en anmärkningsvärd brist på samstämmighet bland 
forskare vad gäller hur begreppet lojalitet (eng. commitment) skall definieras och mätas. 
Centralt i de flesta studier är dock att det handlar om ett psykologiskt band mellan en individ 
och ett företag eller en organisation. De konstaterar vidare att fundamenten för det psykolo-
giska bandet eller attraktionen till organisationen kan variera mellan individer.60

 
Kelman gör gällande att individer kan ta till sig och ”acceptera inflytande” på tre konceptuellt 
helt olika sätt, även om det resulterande beteendet kan framstå som detsamma. De olika sätten 
kallar han eftergivenhet (eng. compliance), identifiering (eng. identification) och internalise-
ring (eng. internalization) vilka representerar tre olika dimensioner av lojalitet: 
 

- Eftergivenhet inträffar när individen tar till sig attityder och beteende eftersom att 
denne förväntar sig en uppskattande reaktion från omgivningen (exempelvis i form av 
belöning) och inte för att denne delar tro och uppfattning med organisationen. 

 
- Identifikation inträffar när individen tar till sig attityder och beteende eftersom att 

denne hoppas kunna etablera en tillfredställande relation till omgivningen. Individen 
kan känna stolthet över att tillhöra organisationen och respektera dess värderingar utan 
att för den skull dela dem. 

 
- Internalisering inträffar när individen tar till sig attityder och beteende eftersom att 

denne verkligen delar organisationens värderingar och känner stolthet över att tillhöra 
företaget.61 

 
För att medarbetare skall prestera som bäst krävs enligt O´Reilly & Chatman mer än lojalitet 
baserad bara på materiell belöning (eftergivenhet). Är lojaliteten baserad enbart på eftergi-
venhet kan företaget nämligen tvingas till detaljerade instruktioner i kostsamma kontrollsy-
stem för att säkerställa ett visst beteende. Är individens lojalitet grundad i identifikation eller 
internalisering är chansen större att denne utan särskild kontroll agerar i företagets bästa in-
tresse. Författarna menar också att chansen är större att den senare blir långvarig i företaget.62 
I de flesta företag lyder medarbetarna anvisningar men har låg lojalitet till företaget utöver 
den som baseras på ett utbyte av ansträngning mot pengar och möjligen status.63

 
Flertalet tidigare studier har funnit ett samband mellan hög värderingsgemenskap och hög 
lojalitet. O´Reilly, Chatman & Caldwell studerade revisorer och beräknade för varje medarbe-
                                                 
59 Meglino, Bruce, Ravlin, Elizabeth & Adkins, Cheryl. “A Work Values Approach to Corporate Culture: A 
Field Test of the Value Congruence Process and Its Relationship to Individual Outcomes.” Journal of Applied 
Psychology, 1989, Vol 74, No 3, 424-432. 
60 O’Reilly, Charles & Chatman, Jennifer. ”Organizational Commitment and Psychological Attachment: The 
Effects of Compliance, Identification on Prosocial Behavior” Journal of Applied Psychology, 1986, Vol 71, No 
3, 492-499. 
61 Kelman, Herbert. ”Compliance, Identification and Internalization: Three processes of Attitude Change.” Jour-
nal of Conflict Resolution, 1958, Vol 2, No 1, 51-60. 
62 O’Reilly & Chatman, 1986. 
63 O´Reilly, 1989. 
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tare en ”person-culture fit”-poäng vilken indikerar i vilken utsträckning medarbetaren delade 
värderingar med organisationen. De fann sedan ett positivt samband mellan poängen på vär-
deringsgemenskap och vad de kallar normativ lojalitet, vilket på det stora hela rymmer lojali-
tet baserad på identifikation och internalisering.64 Nazir använde samma metod för att studera 
indiska banker och fann även han ett samband mellan värderingsgemenskap och normativ 
lojalitet.65 Posner, Kouzes & Schmidt konstaterar i en landsomfattande studie av amerikanska 
chefer att chefer som känner att deras värderingar överrensstämmer med organisationens vär-
deringar i större utsträckning än övriga var övertygade om att de skulle stanna kvar hos sin 
arbetsgivare de kommande åren. De visade även en större vilja att lägga ned mycket tid och 
arbete för sin arbetsgivare.66

3.2.2 Tillfredsställelse 
Lund konstaterar att tidigare studier av tillfredsställelse (eng. satisfaction) allmänt definierar 
begreppet som en funktion av den upplevda relationen mellan vad en individ vill ha ut av sitt 
jobb och vad denne upplever att jobbet erbjuder.67 Vår tolkning av tillfredställelse är att det är 
subjektivt och kan därigenom inte förklaras med en enkel definition. Baserat på de frågor som 
vanligtvis används för att mäta fenomenet kan tillfredställelse sägas bero på hur nöjda medar-
betarna är vad gäller olika aspekter av organisationen. Dessa aspekter rör ofta medarbetare, 
överordnade, lön, arbetsuppgifter och möjligheter till avancemang inom organisationen. 
 
O’Reilly, Chatman & Caldwell fann stöd för påståendet att värderingsgemenskap har en posi-
tiv inverkan på medarbetartillfredsställelse.68 Verplanken har studerat sambandet mellan vär-
deringsgemenskap, vilket han mätte som överensstämmelsen mellan rådande och önskade 
värderingar, och tillfredsställelse bland sjuksköterskor. Resultatet visade att en hög överens-
stämmelse har ett starkt inflytande på medarbetarens tillfredsställelse på jobbet.69

3.2.3 Vår undersökningsmodell 
Tidigare forskning har alltså funnit positiva samband mellan hög värderingsgemenskap och 
hög lojalitet samt tillfredsställelse. Förloppet kan sammanfattas i figur 3.  
 

 

Individens värderingar 

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 

Figur 3: Undersökningsmodell, omarbetad70

När en individ träder in i en organisation eller i ett företag väntar en socialisationsprocess där 
individen introduceras i de värderingar som gäller i företaget och hur man förväntas agera. 
Leder socialisationsprocessen till värderingsgemenskap kan lojaliteten och tillfredsställelsen 
bland medarbetarna enligt tidigare forskning alltså förväntas vara högre än annars. Figur 3 

                                                 
64 O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991. 
65 Nazir, 2005. 
66 Posner, Barry, Kouzes, James & Schmidt, Warren. “Shared Values Make a Difference: An Empirical Test of 
Corporate Culture.” Human Resource Management, 1985, Vol 24, No 3, 293-309. 
67 Lund, Daulatram. ”Organizational Culture and Job Satisfaction.” Journal of Business & Industrial Marketing, 
2003, Vol 18, No 3, 219-236. 
68 O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991. 
69 Verplanken, Bas. “Value Congruence and Job Satisfaction Among Nurses: A Human Relations Perspective.” 
International Journal of Nursing Studies, 2004, Vol 41, 599-605. 
70 Nazir, 2005. 
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fungerar som undersökningsmodell för studien och kommer av den anledningen att återkom-
ma frekvent. Modellen illustrerar sambanden vi ämnar undersöka på ett överskådligt och lo-
giskt sätt. Vi använder oss i det kommande av flera olika undersökningsmetoder och vår för-
hoppning är att modellen ska fungera som en sorts ”röd tråd” för läsaren och på så vis under-
lätta förståelsen. 

3.3 Risker med värderingsstyrning 
Palmer et al menar att det finns en rad risker med gemensamma värderingar. De kan fungera 
hämmande om medarbetare med annorlunda kärnvärderingar än de företaget står för tvingas 
lämna företaget, alternativt blir bortsållade i anställningsprocessen. Det kan resultera i att or-
ganisationen klonas. Ogbor menar att företagskultur kan leda till att medarbetarna känner sig 
dominerade och utsatta för odemokratiska processer när kritik ignoreras eller trängs bort.71 
Vidare introduceras värderingar ofta på ett misslyckat sätt, inte sällan uppifrån och ned, vilket 
kan resultera i att medarbetarna känner sig påtvingade dem. Dessutom räcker det med att nå-
gon i ledningen bryter mot värderingarna för att hela arbetsstyrkan ska bli förvirrad.72  
 
Nemeth anser att en stark företagskultur kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas kreati-
vitet eftersom att de leds in i ett grupptänkande där de är mindre mottagliga för nya idéer eller 
sätt att tänka. För att kunna tänka ”utanför boxen” krävs det att man får bryta mot regler 
ibland och att man inte behöver vara rädd för reprimander.73  

3.4 Hur arbetar man med värderingar? 
Att ta fram och implementera ett värderingssystem i ett företag är en tidskrävande process 
som saknar facit. Processen kan dock med fördel delas in i tre olika faser: framtagande av 
värderingar, kommunikation av värderingar och efterlevande av värderingar. 

3.4.1 Framtagande av värderingar 
För att värderingar skall få önskvärd vägledande betydelse är det av yttersta vikt att både led-
ning och medarbetare aktivt deltar i arbetet med att ta fram dem. Genom att inkludera samtli-
ga i arbetet sänder man signaler om att alla individers röster räknas. O´Reilly konstaterar att 
valmöjligheter och känslan av att kunna påverka ur ett psykologiskt perspektiv ofta är associ-
erat med ansvar och lojalitet. Själva valet är inte alltid så viktigt för framtida framgång, det 
som är viktigt är att individerna faktiskt haft en möjlighet att påverka.74

 
Philipson föreslår att en verklig delaktighet i värderingsarbetet bland medarbetarna bäst upp-
nås genom att låta medarbetarna utifrån en lista med värderingar plocka ut de värderingar som 
de skulle vilja se som styrande i företaget. Utifrån medarbetarnas val av värderingar samman-
ställer man så småningom vilka värderingar som medarbetarna vill se som styrande.75 Fram-
tagandeprocessen enligt Philipsson presenteras i figur 4. 
 

                                                 
71 Ogbor, John. “Critical Theory and the Hegemony of Corporate Culture” Journal of Organizational Change 
Management, 2001, Vol 14, No 6, 590-608. 
72 Palmer, Louise, Foley, Jill & Parsons, Chris. ”Principles not Values” Industrial and Commercial TrainingK, 
2004, Vol 36, No 1, 38-40. 
73 Nemeth, Charlan. ”Managing Innovation: When Less is More” California Management Review, Fall 1997, 
Vol 40, No 1, 59-74. 
74 O´Reilly, 1989. 
75 Philipson, 2004, s 142f. 
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Figur 4: Framtagande av värderingar, omarbetad76

De värderingar som medarbetarna plockar fram skall sedan integreras med ledningens förslag, 
vilka ofta bottnar i traditionella företagsvärderingar. Värderingar kan inte bestämmas enbart 
av anställda eftersom att de trots allt inte har som uppgift att styra inriktningen på verksamhe-
ten. Lika lite kan de fastslås enbart av ledningen eftersom att det då finns en uppenbar risk att 
värderingarna inte får fäste bland dem som ska utföra arbetet. Philipson understryker dock att 
det slutliga ansvaret för att fastslå vilka värderingar som ska gälla i företaget ligger på ägare 
och styrelse.77 Blanchard & O´Connor betonar att värderingar på intet sätt ska vara svåra och 
komplicerade att förstå, tvärtom. Ju enklare, direktare och lättare att förstå värderingarna är, 
desto bättre är de.78

 
Philipson menar att en tydlig brist hos många företag är att man inte tänkt igenom relationen 
mellan värderingarna. Om inte medarbetarna kan förstå hur värderingarna stämmer med var-
andra riskerar de att inte bli annat än vackra ord. Det är viktigt att de inte är motstridiga och i 
de fall de ens kan tänkas komma i konflikt med varandra är det viktigt att värderingarna rang-
ordnas så att det finns en grund för prioriteringar. I en situation med kolliderande värderingar 
underlättar en rangordning beslutsfattande och ger dessutom tydliga riktlinjer om beslutet 
skulle komma att ifrågasättas i efterhand. Ett negativt beslut kanske blir lättare att acceptera 
om ledningen på ett trovärdigt sätt kan motivera det utifrån företagets värderingar. Enligt Phi-
lipson verkar en sådan värdehierarki inspirerande och motiverande på så sätt att den klargör 
vad ledningen verkligen anser vara av största vikt. Samtidigt kan den ge företagets intressen-
ter en ökad förståelse för vad företaget står för och på så sätt ökar respekten och trovärdighe-
ten för företaget.79

 
Enligt Collins kan inte företagets värderingar bestämmas, de kan bara upptäckas. Utmaningen 
ligger därför i att hitta medarbetare som delar företagets värderingar. De som inte är upplagda 
för att dela värderingarna bör därför söka sig någon annanstans.80 Philipson menar dock att 
det finns en möjlighet att man kan påverka någons värderingar genom att övertygande argu-
mentera för att hans/hennes värderingar leder till en annan grundsyn än han/hon tänkt sig.81 
Stewart betonar att det är viktigt att förstå att medarbetare bara köper de värderingar som i 
någon mån överensstämmer med individens egna.82 Individens värderingar måste kunna till-
fredsställas inom ramen för företagets värderingar och de förra får därför inte kvävas av de 
senare. 

3.4.2 Kommunikation av värderingar 
Det är av avgörande betydelse för värderingsarbetets utgång hur väl ledningen lyckas kom-
municera budskapet till medarbetarna. Blanchard & O´Connor menar att det inte finns någon 
risk att man överarbetar kommunikationsprocessen, så länge man har för avsikt att leva värde-
ringarna. Genom att konstant tydliggöra vilka värderingar som finns inom företaget ökar san-
nolikheten att de får önskad effekt och påverkar det dagliga arbetet. 83

                                                 
76 Philipsson, 2004, s 143. 

 O´Connor, 1997, s 52. 

ction and Values.” Leader to Leader, Summer 1996, No 1, 19-24. 

 Value Statements Don’t Work” Fortune, 1996, Vol 133, No 11, 137-138. 

77 Ibid, s 139. 
78 Blanchard &
79 Philipson, 2004, s 140f. 
80 Collins, Jim. ”Aligning A
81 Philipson, 2004, s 119. 
82 Stewart, Thomas. ”Why
83 Blanchard & O´Connor, 1997, s 68. 
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Av förklarliga skäl är behovet av effektiv kommunikation som viktigast i samband med att 

ya medarbetare tillkommer, men Wiener betonar betydelsen av kommunikation som medel 

kan brytas ned i fem oli-
a element; sändaren, meddelandet, mediet, mottagaren och feedback. Det kan summeras i 

 Därefter måste en kodningsprocess ta vid för att överföra 

tänkte mottagaren. Vidare är feedback en viktig del i kommunikationen. Genom feedback från 

n
för att upprätthålla befintliga värderingar även bland etablerade medarbetare.84 Stewart under-
stryker att företagets värderingar är levande ting. Över tid riskerar de att utvecklas bort från 
vad företaget vill och därför är det avgörande att ledningen konstant upprepar värderingarna 
så att det inte råder någon tvekan om det avsedda budskapet.85 Just ledningen och chefer har 
en viktig roll i kommunikationen av företagets värderingar. O´Reilly menar att medarbetare i 
företaget alltid vill veta vad som är viktigt och att ett sätt att få reda på det är att studera och 
lyssna på överordnade. Genom att frekvent och kontinuerligt påminna medarbetarna, både 
med ord och i handling, om vad som är viktigt ökar utsikterna till ett framgångsrikt värde-
ringsarbete. Först när medarbetarna ser att ledningen inte bara pratar värderingar utan också 
lever värderingar börjar de tro på och ta till sig vad de senare säger.86

 
Ivancevich & Matteson menar att kommunikation är en process som 
k
Vem… säger vad… på vilket sätt… till vem… med vilken effekt?87 En väl använd modell för 
att beskriva kommunikation är utvecklad från forskning av Shannon & Weaver88 och bygger 
på samma grund men inkluderar kodning och oljud (eng. noise).89
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Figur 5: Kommunikationsprocessen, omarbetad90

Den som kommunicerar är en medarbetare i organisationen med en avsikt, information och
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anledning för kommunikationen.
sändarens idé till symboler – ett språk som uttrycker avsikten med kommunikationen. Som 
exempel kan nämnas en chef som översätter företagets värderingar till meddelanden. Kod-
ningens syfte är då att tillhandahålla en form för vilket tankar och syften kan uttryckas i ett 
meddelande. Resultatet av kodningsprocessen är ett meddelande som antingen är verbalt eller 
ickeverbalt. Hur meddelandet ser ut beror i hög grad av vilket medium som används. Mediet 
är meddelandets budbärare. Inom en organisation kan flera olika medier användas beroende 
på målgrupp, tidsram etc. Några exempel på medium är; ansikte till ansikte, telefon, möten, e-
post, memo, scheman, bilder etc. För att kommunikationen ska vara fullständig så måste 
meddelandet avkodas av mottagaren. Med avkodning menas mottagarens tankeprocess, mot-
tagarens tolkning, av meddelandet. Beroende på mottagarens erfarenheter och referensram 
tolkas meddelandet vilket innebär att olika mottagare kan tolka samma meddelande på olika 
sätt. Det betyder att kommunikation måste vara mottagarorienterat, d v s anpassat till den 

                                                 
84 Wiener, 1998. 
85 Stewart, 1996. 
86 O´Reilly, 1989. 
87 Ivancevich, John & Matteson, Michael. Organizational Behavior and Management. Homewood: BPI/Irwin, 
1990, s 550-551. 
88 Shannon, Claude & Weaver, Warren. The Mathematical Theory of Communication.  Urbana: Univeristy of 
Illinois Press, 1948 och Schramm, Wilbur, How Communication Works. Urbana: Univeristy of Illinois Press, 
1953. 
89 Ivancevich & Matteson, 1990, s 551-555. 
90 Ibid, s 94. 
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mottagaren till sändaren minimeras risken för att meddelanden misstolkas och eventuella pro-
blem i befintlig kommunikation identifieras. Oljud är en betäckning för faktorer som kan störa 
meddelandet och finns inom alla ovan nämnda steg i kommunikation. Som exempel kan näm-
nas feltolkningar av ord eller meningar och tidspress som leder till utelämnande av informa-
tion.91

 
Det finns flera anledningar till varför man inom ett företag misslyckas med att kommunicera 
sina värderingar. Som tidigare nämnts kan olika individer tolka samma meddelande på olika 
ätt beroende på tidigare erfarenheter. Ivancevich & Matteson menar att detta är den enskilt 

tidspress och ”kommunikationsöverflöd”. Tidspress innebär i 
ommunikationsfallet att chefer och medarbetare inte har tid att kommunicera i den utsträck-

tt av alla berörda i företaget är det 
er och operationaliseras så att medarbetarna kan 

 inte att tillämpa praktiskt saknar de betydelse. Phi-

e-
ngsarbetet måste genomsyra hela organisationen och trycker särskilt på chefernas roll som 

 vara monetär 

                                                

s
viktigaste faktorn till misslyckad kommunikation. En annan faktor som kan störa processen är 
att mottagare tenderar till att blockera ny information om det skapar en konflikt med vad man 
redan tror på. Kommunikation av värderingar som bryter mot vad vi uppfattar som sant igno-
reras eller tilldelas en låg prioritering. Grundläggande för lyckad kommunikation är även att 
mottagaren har förtroende för sändaren och redan innan kommunikationen är mottagen har 
tillskrivit den ett högt värde.92

 
Ytterligare två faktorer som skapar problem för effektiv kommunikation, speciellt i dagens 
informationstäta samhälle, är 
k
ning som krävs och budskap når därför inte fram eller mottas inte på rätt sätt. Av samma ka-
raktär är kommunikationsöverflöd som innebär att informationsflödet är för stort för att värde-
ringarna ska nå fram till mottagaren och fylla sitt syfte.93

3.4.3 Efterlevande av värderingar 
För att säkerställa att värderingarna uppfattats på rätt sä
viktigt att de konkretiseras i praktiska term
använda dem i sitt dagliga arbete. Går de
lipsson föreslår att värderingarna bryts ned i delvärderingar, vilka sedan förklaras. Förklaring-
arna ligger sedan till grund för utformningen av normer som i sin tur kan vara utgångspunkt 
för både medarbetare och ledning i arbetet att utforma konkreta handlingsregler genom att tala 
om hur man skall handla för att uppnå värderingarna eller i alla fall för att inte skada dem.94

 
Blanchard och O´Connor understryker vikten av att inse att värderingsarbete är en tidkrävan-
de process som kräver engagemang och tillgivenhet.95 Boyd and Begley menar att värd
ri
katalysator.96 Genomgående för hela processen är att alla delar kräver kontinuerlig uppfölj-
ning och utvärdering och bör anses vara en ständigt pågående utveckling. Philipson beskriver 
denna kontinuerliga uppföljning som processorienterad där kvalitetsarbetet bygger på ständig 
förbättring och fortlöpande utveckling av metoder och mål för verksamheten.97

 
O´Reilly betonar att omfattande belöningssystem spelar en viktig roll i arbetet med värdering-
ar och för att guida önskvärt beteende. Belöningen behöver inte nödvändigtvis

 
91 Ivancevich & Matteson, 1990, s 551-555. 
92 Ibid, s 561-562. 
93 Ibid, s 563-565. 
94 Philipson, 2004, s 154. 
95 Blanchard & O´Connor, 1997, s 68. 
96 Boyd, David & Begley, Thomas. ”Moving Corporate Culture Beyond the Executive Suite” Corporate Gov-
ernance, 2002, Vol 2, No 1, 13-20. 
97 Philipson, 2004, s 161. 
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utan kan lika gärna ta form av uppskattning, erkännande och samtycke. Dessa kan delas ut 

odell över implementeringsprocessen av värderingar i 
. Modellen tydliggör på ett översiktligt sätt de 

hard & O´Connor kallar ”Phase 1” kan liknas vid framta-

mer frekvent och enligt O´Reilly kan de vara mer framgångsrika än en årlig bonus när det 
gäller att påverka ett beteende.98

3.4.4 Management by Values 
Avslutningsvis vill vi presentera en m
ett företag framtagen av Blanchard & O´Connor
faser vi presenterat ovan. Det Blanc
gande av värderingar, ”Phase 2” liknar kommunikation av värderingar och ”Phase 3” liknar 
efterlevande av värderingar. 
 

 
Figur 6: Managing Values Game Plan99  

                                                 
98 O´Reilly, 1989. 

nnor, 1997, s 122. 99 Blanchard & O´Co
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4. PRAKTISK METOD 
Kapitlet syftar till att klargöra studiens praktiska genomförande, vilket bland annat inklude-
rar ett resonemang kring hur vi har valt att samla in primärdata och varför samt en motiver-
ing till hur vi utformat undersökningsmaterialet. Vi använder oss av tre olika metoder för att 
samla in de data vi anser oss behöva för att besvara vår inledande problemformulering; in-
tervju, värderingstest och enkät. Metoderna diskuteras i tur och ordning i kapitlet. 
 

4.1 Hur studerar man värderingar? 
Eftersom värderingar tar uttryck i beteenden och konkreta handlingar är ett sätt att mäta vär-
deringar att observera studieobjektets verkliga agerande i olika situationer. Detta tillväga-
gångssätt är vid första anblicken det som verkar mest tilltalande men vid närmare granskning 
framkommer ett flertal nackdelar som gör metoden mindre attraktiv. För det första är metoden 
både resurs- och tidskrävande vilket gör det svårt att tillämpa på en större population. För det 
andra är det svårt att tolka en individs agerande och generalisera det till dennes värderingar. 
Dessutom finns det en uppenbar risk att observatörens egna värderingar påverkar tolkning-
en.100

 
Ett annat möjligt förfarande är att be studieobjektet att med egna ord berätta om sina värde-
ringar. Den huvudsakliga nackdelen med denna metod är att individen kanske inte är villig 
eller till och med inte har förmågan att översätta sina värderingar i ord. Risken finns även att 
personen är selektiv med vad den väljer att berätta.101

 
Rokeach visar på en metod som undviker de problem som ovanstående metoder medför. Stu-
dieobjektet får en i förhand konstruerad lista av värderingar med uppgiften att sortera dem 
utifrån deras inbördes viktighet. Ett grundläggande antagande för modellen är att värderingar 
är hierarkiska av sin natur och därför går att rangordna. Det är därmed inte närvaron eller sak-
naden av en enskild värdering som är av intresse utan den inbördes vikten de tilldelas. Vidare 
pekar Rokeach på en rad fördelar med metoden, bl.a. att avsikten med försöket inte behöver 
döljas då det inte riskerar att påverka studieobjektet negativt. En annan fördel är att snedvrid-
ningar till följd av felaktiga tolkningar från forskaren undviks då de enda svar som lämnas är 
siffror.102

 
 jämförelse mellan fyra olika metoder att mäta värderingar i 

 
Studieobjektet ombads; 
 

1) Rangordna förutbestämda värderingar i inbördes ordning 
2) Tilldela en viss värdering ett specifikt värde utifrån dess uppfattade värde 
3) Bedöma värderingars relevans i en rad arbetsrelaterade situationer i likertformat 
4) Välja mellan förutbestämda svarsalternativ relaterade till situationer som uppstår i ar-

betet 

                                                

Ravlin och Meglino presenterar en
företag.103

 
100 Rokeach, 1973, s 26. 
101 Ibid, s 26-27. 
102 Ibid, s 27ff. 
103 Ravlin, Elizabeth & Meglino, Bruce. ”Work Values: A Comparison of Four Methods of Measurement.” 

 1986, 300-304. Academy of Management Proceedings”,
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a metoden var bäst av de fyra medan alternativ nummer tre 

Valet av datainsamlingsmetod är centralt i alla undersökningar. Vi har valt att använda oss av 
ver för att besvara vår problemformulering: 

 
igur 7: Undersökningsmodell med fokus på socialisationsprocessen 

a är exakt likadant formulerade och ställda i samma följd och således passar en se-
istrukturerad metod oss väl. 

al 
 tidigare nämnts att bilda oss en uppfattning om hur man ser 

ringsarbete inom Företaget AB. Enligt vår uppfattning torde chefer i 
re e  är vår 

upp t 
inte ga SS 
sku  
som
och dels har liknande arbetsuppgifter. Detta var en avgörande faktor eftersom vi i delar av 
kommande analys har för avsikt att slå samman grupperna till en. 

                        

Undersökningen visar att den först
104fick lägst betyg.  Detta ger empiriskt stöd till den modell Rokeach förespråkar och förstär-

ker vår uppfattning om att metoden är den bäst lämpade för studier av värderingar. En metod 
som lämpar sig väl för en sådan rangordning är den så kallade Q-metoden, vilken vi har för 
avsikt att använda och därför återkommer till i avsnitt 4.4.2.1. 

.2 Val av datainsamlingsmetod 4

tre olika metoder för att samla in de data vi behö
intervju, värderingstest och enkät. Intervju och enkät är de i särklass vanligast förkommande 
metoder när man i forskningssammanhang avser att genom insamling av primärdata ta reda på 
en populations åsikter, uppfattningar, kunskaper etc.105 Det vi kallar värderingstest är upp-
byggt i enlighet med resonemanget i föregående avsnitt. I det följande avser vi att redogöra 
för de olika insamlingsmetoderna och varför vi valt att använda oss av dessa. 

4.3 Intervjuer 
 

Individens värderingar Medarbetarlojalitet

F

För att erhålla förståelse för synen på värderingar och arbetet med dessa inom Företaget AB 
valde vi att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med representanter för företa-
get. En semistrukturerad intervju är en intervju där intervjuaren har en flexibel mall med frå-
gor och teman som ska behandlas.106 En fördel med en semistrukturerad intervju jämfört med 
en mer strukturerad intervju är att intervjuaren har större utrymme att ställa följdfrågor på svar 
som uppfattas som viktiga och att den som svarar på frågorna ges större utrymme att utveckla 
sina svar. Eftersom vi inte har för avsikt att direkt jämföra chefernas svar på specifika frågor 
utan mer är intresserade av en helhetsbild av deras åsikter inom området är det inte så viktigt 
att frågorn
m

4.3.1 Urv
Syftet med intervjuerna var som
på värderingar och värde
fö tag t ha störst kunskap inom området och vi valde därför att kontakta MM, som

dragsgivare på Företaget AB, i hopp om att han kunde hjälpa oss hitta lämpliga chefer at
rvjua. Efter diskussioner med MM kom vi fram till att MM själv samt hans kolle
lle utgöra våra intervjuobjekt. Anledningen till detta urval är att MM och SS har rollen
 chefer för två skilda grupper inom Företaget AB som dels är av ungefär samma storlek 

                         
glino, 1986. 104 Ravlin & Me

105 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003, s 47. 
106 Bryman, 2002, s 122ff. 
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4.3.2 Intervjumall 

gna värderingar i gruppen och 
blernas syfte var att ge en bild av MMs och SSs 
 och SSs syn på testet och tankar kring dess ge-

retaget ABs huvudkontor som även fungerar som 
lats för MM och SS. Intervjuerna genomfördes i ett avskiljt arbetsutrym-

e och spelades in på band för att ge oss möjligheten att senare kontrollera vad som sades. 

i organisationen. 

 
llor i den här delen av undersökningen är MM och SS. Eftersom vi genomförde 

 varit medvetna om denna 
intervjuareffekt och därigenom tror vi att vi minimerat de eventuella negativa effekter som 

tå. 

Den intervjumall som användes vid intervjuerna med MM och SS bestod av en rad frågor 
främst baserade på den teoretiska referensramen. Frågorna var uppdelade i kategorier som 
behandlade olika områden inom ämnet. Sammantaget bestod intervjumallen av fem olika ka-
tegorier totalt innehållandes ett tjugotal frågor. Kategorierna har vi valt att kalla bakgrundsva-
riabler, diskussion om testet, övergripande om värderingar, e
värderingsarbete i sektionen. Bakgrundsvaria
bakgrund. För att få en uppfattning om MMs
nomförande ställde vi ett antal frågor relaterade till testet under kategorin ”diskussion om tes-
tet”. De två nästföljande kategoriernas syfte var att erhålla förståelse kring värderingar som 
finns inom Företaget AB och intervjuobjektens syn på dessa genom att ställa frågor kring de-
ras funktion, innebörd, syfte, implementering etc. Avslutningsvis behandlades värderingsarbe-
tet i sektionen. Intervjumallen återfinns i sin helhet i bilaga A. 

4.3.3 Genomförande 
Vi valde att genomföra intervjuerna på Fö
huvudsaklig arbetsp
m
Båda författarna deltog vid intervjuerna men endast en av oss ledde intervjun medan den and-
re författarens huvudsakliga uppgift var att se till att viktiga detaljer inte förbigicks. Intervju-
erna varade mellan 40 och 50 minuter. Vid båda intervjuerna fick vi tillåtelse att återkomma 
med kompletterande frågor om så skulle behövas. Varken MM eller SS visste i förväg vilka 
frågor som skulle ställas under intervjun utan hade bara kännedom om det övergripande äm-
nesområdet; värderingar och värderingsarbetet 

4.3.4 Databearbetning 
Samtliga intervjuer spelades alltså in på band och transkriberades sedan. Efter att ha skrivit ut 
intervjuerna bearbetade vi dem och sammanställde den information som vi fann vara av in-
tresse för att besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte. Vi valde alltså att filtre-
ra bort information som enligt oss saknar betydelse för studien. Den sammanfattade versionen 
skickade vi sedan till respondenterna som fick möjlighet att läsa igenom denna och kontrolle-
ra att våra tolkningar av deras svar var korrekta. Respondenterna fann ingen anledning att 
anmärka på innehållet. 

4.3.5 Kritik av primärkällor
Våra primärkä
intervjuerna på plats råder det inga tvivel om att vi intervjuat rätt personer vilket kan vara ett 
problem vid exempelvis telefonintervjuer. Huruvida den information vi erhållit genom inter-
vjuerna är korrekt och sanningsenlig vet vi ej men vi har inte haft några anledningar att tro att 
så inte skulle vara fallet. Det finns en risk att personer som intervjuas i sin yrkesroll förskönar 
verkligheten genom att inte nämna saker som kan uppfattas som negativt för företaget men 
återigen har vi ingen anledning att tro att så skulle vara fallet. En huvudsaklig anledning är 
förstås att vi inte presenterar namnet på uppdragsgivaren och därigenom torde eventuella inci-
tament att framställa företaget i fördelaktig dager reduceras. Det sättet vi som intervjuare upp-
träder på kan även det påverka resultatet genom att intervjuobjekten förstår, medvetet eller 
omedvetet, vad som förväntas av dem. Vi har under intervjuerna

annars skulle kunna upps
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4.4 Värderingstest och enkät 

ragsgivare MM. För att kunna 
a till resultatet av den här delen av undersökningen föll det sig 

M och SS samt medarbetarna i deras respektive sektioner. 

För att studera den eventuella förekomsten av gemensamma värderingar och för att utforska 
sambandet mellan gemensamma värderingar och lojalitet samt tillfredsställelse valde vi att 
genomföra ett värderingstest och en enkätstudie. Bryman menar att de främsta fördelarna med 
enkäter jämfört med strukturerade intervjuer är att de är förhållandevis billiga, snabba att ad-
ministrera och inte medför någon intervjuareffekt.107 Vi är intresserade av att studera och 
jämföra en större grupp individer och av praktiska och administrativa skäl lämpar sig en en-
kätstudie bäst för det ändamålet. Att istället genomföra någon form av intervju hade varit 
enormt tidskrävande både för respondenterna och för oss och var därför aldrig något realis-
tiskt alternativ. 

4.4.1 Urval 
Som tidigare nämnts bestämdes urvalet i samråd med vår uppd
relatera resultatet av intervjuern
naturligt att urvalet blev M

4.4.2 Konstruktion 
Det formulär deltagarna fick bestod alltså av två delar; ett värderingstest och en enkät. Den 
första delen handlar om värderingar och den andra om lojalitet och tillfredsställelse. För att 
underlätta för läsaren har vi valt att dela upp avsnittet och beskriva dessa delar separat i det 
följande. 

4.4.2.1 Värderingstest 
 

Individens värderingar Medarbetarlojalitet

 
Figur 8: Undersökningsmodell med fokus på värderingsgemenskap 

Som vi kunde konstatera i kapitlets inledande avsnitt är rangordning av värderingar den mest 
lämpade metoden för studier av värderingar. Att rakt av rangordna värderingar utifrån en lista 
är dock inte helt enkelt. En del forskare hävdar att en sådan rangordning är näst intill omöjlig 

pelvis hur respondenter anser uppgiften vara hopplös och att att göra. Rokeach beskriver exem
de efter testets genomförande nästan är övertygade om att de rangordnat värderingarna mer 
eller mindre slumpmässigt.108 För att undvika sådana problem måste förfarandet förenklas 
och uppgiften bryts ned i delmoment. 
 
Q-metoden innefattar ett förenklande hjälpmedel för en sådan rangordning och tillhandahåller 
en grund för systematiska studier av subjektivitet vilket gör metoden tillämpbar vid studier av 
kvalitativa aspekter av mänskligt beteende.109 Det första steget i Q-metoden är att forskaren 
noggrant sätter sig in i ämnesområdet och samlar in och analyserar påståenden som är rele-
vanta för området. Nästa steg är att slumpmässigt tilldela påståendena en numrering och sedan 
trycka dem en och en på mindre kort. Respondenten tilldelas sedan kortleken och en spelplan 
(se figur 9) och ombeds rangordna påståendena, vanligtvis mellan ”håller med” och ”håller 
                                                 
107 Bryman, 2002, s 145ff. 
108 Rokeach, 1973, s 28-29. 
109 Stephenson, William. The study of Behavior: Q-technique and its Methodology. Chicago: University of Chi-
cago press, 1953. 
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inte med”, utifrån en viss frågeställning. Spelplanen består av nio olika kategorier vars storlek 
är i enlighet med en normalfördelningskurva. 

 
Figur 9: Svarsformulär Q-metod110

Första steget i rangordningen är att respondenten ombeds sortera korten i tre olika högar ut-

rvarande korten i högen och placerar dem under 

äriserar en organisation samt individens preferenser för 
ärderingarna. Grunden i OCP är att forskaren, genom att låta respondenter som är välbekanta 

           

ifrån frågeställningen. De olika högarna består av en hög för de kort de håller med om, en hög 
för kort de inte håller med om och en hög för kort som de har svårt att ta ställning till eller 
anser vara neutrala eller irrelevanta. Därefter blir uppgiften att, ur högen med påståenden som 
respondenten håller med om, plocka ut de två påståenden som de anser passa bäst och placera 
dem i kategori nummer nio på spelplanen. När detta är gjort plockar respondenten ut fyra på-
ståenden som de anser passa bäst bland de kva
kategori åtta. Respondenten jobbar sig sedan successivt vidare tills högen är slut och upprepar 
sedan samma procedur för de kvarvarande högarna.111

 
O´Reilly, Chatman och Caldwell har utvecklat ett instrument som de kallar ”Organizational 
Culture Profile”, OCP, för att utvärdera hur väl individer passar in i en organisation. Instru-
mentet har sedermera används i studier av organisationer och dess kultur och värderingar. 
OCP innehåller 54 stycken värderingar som med hjälp av Q-metoden används för att skapa en 
bild över vilka värderingar som karakt
v
med organisationen rangordna värderingarna utifrån vilken grad de är karaktäristiska för or-
ganisationen, erhåller en profil som beskriver organisationen. För att se individuella preferen-
ser ombeds de anställda rangordna samma värderingar utifrån vilka värderingar de vill se som 
dominerande i sitt drömföretag. Sedan jämförs organisationsprofilen med de individuella pre-
ferenserna vilket leder till en bedömning av hur väl individens drömföretag motsvaras av or-
ganisationen.112

 

                                      
0001/publications/qmeth/vanexel_degraaf_qsp.pdf

an & Caldwell, 1991. 

110 http://home.planet.nl/~exel
111 Ibid. 
112 O´Reilly, Chatm
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Eftersom vi har för avsikt att utröna huruvida medarbetarna i Företaget AB har gemensamma 
värderingar avser vi att tillämpa OCP i en något förändrad version. Till skillnad från OCP 
låter vi både anställda och chefer utföra testet med samma frågeställning. Frågeställningen är 
”att… påstående …är karaktäristiskt för mitt agerande i mitt dagliga arbete.”. Teorin runt 
värderingar säger att de värderingar som finns i en organisation tar uttryck i medarbetarnas 
agerande och därigenom hoppas vi på detta sätt kunna fånga upp de övergripande gemen-
samma värderingarna som genomsyrar arbetet på Företaget AB. Anledningen till att vi efter-
frågar vad som är karaktäristiskt för individen jämfört med alternativet att efterfråga vad som 
är karaktäristiskt för företaget är att vi dels tror att det underlättar för respondentens att refere-
ra till sig själv och dels att det är agerandet på individnivå som visar vilka värderingar som 
faktiskt finns i företaget. 

Val av värderingar 
Vi har valt att använda oss av samma uppsättning värderingar som O´Reilly, Chatman och 
Caldwell använt sig av i sin studie som grund för vår undersökning och redogör därför kort-
fattat för deras tillvägagångssätt. Med utgångspunkt i litteratur samlade O´Reilly, Chatman 
och Caldwell in värderingar utifrån tre kriterier; (1) de skulle beskriva en person eller organi-
sation, (2) de skulle inte vara lika karaktäristiska för alla individer eller organisationer, (3) de 
skulle vara lätta att förstå. Initialt bestod deras lista av 110 värderingar men efter överlägg-
ningar och två utvärderingar där studenter och en grupp anställda vid en redovisningsbyrå fick 
analysera listan valdes de värderingar som ansågs vara överflödiga, irrelevanta eller svårtol-
kade bort vilket ledde till en slutlig lista bestående av 54 värderingar.113  

 spelplan som tidigare presenterats gjorde 

                                    

 
Eftersom de 54 värderingarna var skrivna på engelska och våra respondenter är svenskar val-
de vi att översätta värderingarna till svenska i hopp om att minimera eventuella svårigheter 
och feltolkningar som annars skulle kunna uppstå. Vid översättningen upplevde vi 10 stycken 
värderingar som svårtolkade eller svåra att översätta med samma betydelse och valde därför 
att ersätta dem med andra i vår mening relevanta värderingar (för en förteckning, se bilaga C). 

Konstruktion av spelplan/svarsformulär 
Spelplanen vi använde oss av i undersökningen fyllde två huvudsakliga syften. För det första 
syftade den till att underlätta förståelsen och visualisera uppgiften. För det andra fungerade 

en som ett svarsformulär. Med utgångspunkt i dend
vi ett par förändringar och kom fram till en slutlig version som presenteras i figur 10. 
 
Förändringarna bestod i att vi utökade antalet rutor för att passa antalet värderingar (54 styck-
en). Detta påverkar inte modellens funktion då vi fortfarande har kvar formen av en normal-
fördelningskurva. Vidare översatte vi engelska ord till svenska och ändrade beskrivningen av 
uppdelningen från ”most disagree” och ”most agree” till ”minst karaktäristiskt” och ”mest 
karaktäristiskt”. Vi införde även frågeformuleringen (”att … är karaktäristiskt för mitt age-
rande i mitt dagliga arbete”) då vi ansåg det underlätta om respondenten hela tiden hade den 
framför sig under genomförandet. 
 

             
113 O´Reilly, Chatman & Caldwell, 1991. 
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Figur 10: Vår version av svarsformulär 

Test av utformning 
När vi närmade oss vad vi ansåg vara en slutgiltig version av instruktioner, kortlek och spel-
plan lät vi ett antal personer testa utformningen för att upptäcka eventuella svårigheter. Detta 
fick till resultat att vi omarbetade och förtydligade instruktionerna då ett par av försöksperso-
nerna upplevde dem som svårtolkade. Det övergripande omdömet av uppgiften var att den var 
intressant och rolig att genomföra men samtidigt svår.  

4.4.2.2 Enkät 
 

 
igur 11: Undersökningsmodell med fokus på lojalitet och tillfredsställelse 

I enkätdelen av undersökningen är vi intresserade av hur tillfredsställda medarbetarna och är 
vilken lojalitet de känner till Företaget AB. Nedan presenterar vi resonemanget bakom hur 
enkäten konstruerats för att studera respektive variabel. 

Individens värderingar 

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 

F
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Tillfredsställelse 
För att mäta respondenternas tillfredsställelse med sitt jobb använder vi oss av samma metod 
som bland annat Wright & Cropanzano114 och Lund115. Företeelsen delas inte sällan upp i 
fem erkända dimensioner: grad av tillfredsställelse med arbetsuppgifter, medarbetare, över-
ordnade, lön och möjligheter till avancemang inom företaget. Genom att ställa en fråga asso-
cierad till var och en av dimensionerna får vi en samlad och täckande bild av respondenternas 
tillfredsställelse med sitt jobb. De fem frågorna lyder som följer: ”Jag känner mig sammanta-
get nöjd med mina arbetsuppgifter”, ”Jag känner mig sammantaget nöjd med mina medarbe-
tare”, ”Jag känner mig sammantaget nöjd med mina överordnade”, ”Jag känner mig samman-
taget nöjd med min lön” och ”Jag känner mig sammantaget nöjd med mina möjligheter till 
avancemang inom företaget”. Varje fråga besvaras enligt en sjugradig så kallad likertskala där 
svarsmöjligheterna sträcker sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”.  

Lojalitet 
O´Reilly & Chatman116 har tagit fram en metod för att undersöka respondenters lojalitet till 
sitt jobb som sedermera använts av bland annat O´Reilly, Chatman & Caldwell117 och Na-
zir118. Ur en uppsättning av 21 värderingar som representerar eftergivenhet, identifikation och 
internalisering kunde författarna efter faktoranalys identifiera tolv värderingar att använda vid 
studier av individers lojalitet till sin arbetsgivare. Respondenterna får svara i vilken utsträck-
ning de instämmer i respektive påstående. Även här använder vi oss av en sjugradig likertska-
la där svarsmöjligheterna sträcker sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Den 
slutgiltiga versionen av värderingstestet och enkäten finns bifogade i bilaga B. 

4.4.3 Genomförande 
des på Företaget ABs huvudkontor. Eftersom undersökningen är 

relativt komplex till sin natur ansåg vi att det förmodligen skulle underlätta för respondenter-
s under genomförandet. Vidare ansåg vi att det skulle vara en fördel om 

ar. Av dessa två timmar 
minuter att genomföra undersökningen. Information om oss och instruktioner 

nns i materialet som respondenterna blev tilldelade men vi valde ändå att presentera oss och 

119

Undersökningen genomför

na om vi var på plat
respondenterna fick tid avsatt för genomförandet samt att de gjorde uppgiften samlade i en 
grupp då vi lättare skulle kunna förklara uppgiften och svara på frågor. 
 
I samråd med MM kom vi fram till datum då det skulle vara möjligt att intervjua MM och SS 
samt genomföra värderingstestet och enkäten på deras respektive grupper. Både MM och SS 
hade under denna dag inplanerade gruppmöten som varade två timm
fick vi ca 45 
fa
uppgiften muntligt. Efter det gick vi omkring i grupperna och svarade på frågor angående 
genomförandet. 

4.4.4 Bortfall 
I grupp MM, som består av 19 stycken inklusive MM, var det en respondent som var tvungen 
att avvika och därför inte kunde delta i undersökningen vilket klassas som externt bortfall.
Vidare har vi internt bortfall då det var en respondent som valde att inte göra klart uppgiften 

 

                                                 
114 Wright, Thomas & Cropanzano, Russel. ”Emotional Exhaustion as a Predictor of Job Performance and Vol-
untary Turnover” Journal of Applied Psychology, 1998, Vol 83, No 3, 486-493. 
115 Lund, 2003. 
116 O´Reilly & Chatman, 1986. 
117 O´Reilly, Chatman & Caldwell, 1991. 
118 Nazir, 2005. 
119 Patel & Davidsson, 1994, s 110. 
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och därför exkluderades från undersökningen, vilket innebär ett partiellt bortfall.120 I grupp 
estår av 20 stycken inklusive SS, saknades två medarbetare. Även här var 

lera svar från 
enskilda respondenter om t ex information skulle tappas bort eller bli felaktig under bearbet-

essen. För det andra vill vi kunna skilja på olika grupper då detta är en del i vår ana-

MM grupp, som b
det en respondent som inte lämnade in ett fullständigt material och därför exkluderades. 
Gruppmedlemmar som av olika anledningar inte kunde delta vid undersökningens genomfö-
rande erbjöds möjligheten att delta vid ett senare tillfälle, men ingen gjorde det. Den totala 
svarsfrekvensen var därmed 34/39 = 87%. För medarbetarna dök vi upp oanmälda och vi fin-
ner ingen anledning att tro att någon särskild grupp av individer föll bort och att resultatet 
därför påverkats markant. 

4.4.5 Databearbetning 
Respondenterna ombads lägga tillbaka materialet i det kuvert de fick dem i och när vi fått 
tillbaka alla kuvert numrerade vi dem och deras innehåll. Numreringen fyller två huvudsakli-
ga syften. För det första ger det oss möjligheten att kunna gå tillbaka och kontrol

ningsproc
lys.  
 
Efter numreringen gick vi igenom enkäterna en och en och kodade om respondenternas svar 
till siffror som vi förde in i kalkylprogrammet Excel. Värderingstestet kodades om enligt 
principen att varje värdering fick ett värde mellan -4 och +4, beroende på vilket värde respon-
denten tilldelat värderingar. Kodningsmallen såg ut som följer i tabell 1. 
 
Tabell 1: Kodningsmall för bearbetning av insamlad data 

Kodningsmall 
Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Värde -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 
Således får de två värderingarna i kategori 1 vardera poängen minus fyra, de fyra värderingar-
na i kategori 2 värdet minus tre osv. Kodningen av enkäten innebar att respondentens svar 

versattes till en siffra mellan ett och sju beroende på vilken av rutoö rna som respondenten 

 primärkällor 

edvetet uppgav felaktiga svar. (Dock gäller inte denna anonymitet i samma 
r 

de eftersom att de tror sig 
lla företaget som bättre eller sämre än det verkligen är. Det är täm-

                         

kryssat i. Transformering av respondenternas svar i enkäten och värderingstestet innebär na-
turligtvis ingen förändring av rangordningen utan syftar endast till att underlätta analysen av 
svaren.  
 
I det kommande empirikapitlet presenteras respondenternas svar i det nya kodade formatet 
utan förändring. I analysen kommer vi dock att bearbeta materialet genom vedertagna statis-
tiska metoder.  

4.4.6 Kritik av
Respondenterna kan möjligen ha frestats att svara på ett sätt som inte är helt förenlig med 
deras egentliga uppfattning till följd av att de vill framställa sig som någon de inte är. Genom 
att såväl muntligen som skriftligen garantera respondenterna anonymitet minskade vi deras 
eventuella incitament att försöka framställa sig i bättre dager och därmed också risken att re-
spondenterna m
utsträckning för MM och SS, då de i analysen identifieras i rollen som sektionschef.) Återstå

risken att respondenterna svarar medvetet missvisangör möjligen 
kunna bidra till att framstä

                        
120 Ibid, s 111. 

28 



4. PRAKTISK METOD 
 

ligen svårt att försöka uppskatta den risken. Vi har inte funnit någon anledning att tro att den 
är överhängande. Vidare visste inte respondenterna, med undantag från MM och SS, om att vi 
skulle genomföra undersökningen vilket gör att vi kan bortse från att de skulle ha kunnat läsa 
på om ämnet eller diskuterat sinsemellan. 

4.5 Sanningskriterier 
För att ge läsaren en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om studien innan vi diskuterar 
studiens sanningskriterier har vi valt att lägga detta avsnitt sist i kapitlet. 

pades är naturligtvis svårt att avgöra. Dock anser vi att en så pass hög korrelation som 

bart grupperna som 
eltagit i studien vilket leder till att urvalet inte påverkar studiens tillförlitlighet. 

4.5.2 Validitet 
värderingstestet mä r de i av r at äta tt f rtal studier 

and yft  me ed något annorlunda fråge-
tällning vilket stärker vår uppfattning om en hög validitet. Det faktum att vi valt att ändra 

te.” Genom att styra frågan mot vad som är karaktäristiskt för agerandet 
r som faktiskt efterlevs i det dagliga arbetet. Möjligen påver-

4.5.1 Reliabilitet  
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från undersökningen skulle bli detsamma som 
den genomfördes på nytt. Som tidigare nämnts finns det kritiker som menar att en rangord-
ning av värderingar är oerhört svår och att resultaten av en sådan nästintill är slumpmässiga. 
Genom att tillämpa Q-metoden anser vi att vi minimerat dessa problem och därmed ökat till-
förlitligheten av resultaten. Huruvida resultaten skulle bli exakt de samma om undersökningen 
uppre
gruppmedlemmarna uppvisade samt överensstämmelsen mellan värderingsprofilen och grup-
pernas ”riktiga” värderingar inte kan vara slumpmässig. Detta leder oss till att tro att en upp-
repning av värderingstestet skulle ge resultat som i hög grad överensstämmer med de resultat 
som presenterats tidigare. Detsamma gäller enkätdelen av vår studie. Vidare gör vi ingen an-
sats att generalisera resultaten till en större population utan granskar en
d

En relevant fråga är huruvida te t v se t m . E le
har tidigare använt sig av samma metod i likn e s en n m
s
frågeställningen och analysen till viss del gör vår studie något unik i sammanhanget vilket 
leder till att ytterligare studier och utvärdering är önskvärt innan validiteten kan bekräftas. 
Dock har vi i nuläget ingen anledning att tro att värderingstestet mäter något annat än just 
värderingar och att den värderingsprofil som testet utmynnar i ger en representativ bild av de 
värderingar som finns i de respektive sektionerna. Vad gäller enkätdelen av undersökningen 
är frågorna baserade på tidigare forskning och kan därför anses vara pålitliga. 
 
Intressant är även frågan om vi genom värderingstestet mäter förfäktade eller efterlevda vär-
deringar. Vår ansats är att mäta efterlevda värderingar vilket tar uttryck i den grundläggande 
frågeställningen i värderingstestet; ”att… påstående …är karaktäristiskt för mitt agerande i 
mitt dagliga arbe
hoppas vi fånga in de värderinga
kar dock även de förfäktade värderingarna resultatet, men vår förhoppning och tro är att de 
efterlevda värderingarna har störst påverkan. 
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5. EMPIRI 
Kapitlet syftar till att redogöra för utfallet av våra undersökningar. Först presenterar vi en 
översikt av de genomförda intervjuerna och sedan en sammanställning av värderingstestet 
och enkäten. 
 

5.1 Intervjuer 
Individens värderingar Medarbetarlojalitet

 
Figur 12: Undersökningsmodell med fokus på socialisationsprocessen 

5.1.1 Intervju med MM 
MM, som egentligen heter något annat, är 31 år och arbetar som sektionschef på Företaget 
AB. Han har jobbat på företaget i drygt sex år och är nu inne på sitt fjärde år som sektions-
chef. 
 
På frågan om MM känner till företagets övergripande värderingar svarar han ”ja”, ”kanske” 
och ”kanske, vet inte”. Han känner till begreppen men han tycker inte att det finns någon tyd-
lig kommunikation gällande vad de innebär och står för. De har inte någon större betydelse 

rare än som ett 

testet valde ut som minst respektive mest karak-
ristiskt för sitt agerande i sitt dagliga arbete. De värderingar som han anser vara minst ka-

raktäristiska är aggressiv och förutsägbar. MM menar att vara aggressiv är tvärt emot hur han 
är som person. Han är lugn, inte gåpåig. Han har alltid nya upptåg på gång och menar att det 
alltid måste finnas lite spänning. Det får aldrig bli för förutsägbart och slentrianmässigt. För 
att hålla gruppen stimulerad gäller det att hela tiden hitta på nya saker. Vi intresserar oss för 
att han även plockat ut noggrann som en värdering som inte är karaktäristisk för hans ageran-
de. MM menar att det i hans position är viktigt att inte gräva ned sig i detaljer utan att istället 
fokusera på den större bilden, på de ”stora penseldragen”. Han behöver inte vara en detaljist 

för hans dagliga arbete. Han tror att förhållandet är detsamma hos hans medarbetare. De flesta 
känner förmodligen till värderingarna, men de har ingen nytta av dem i sitt dagliga arbete. 
 
MM vet inte säkert hur de togs fram men ett antagande är att Företaget ABs yttersta ledning 
tog fram dem. Att det är ledningen som tar fram värderingarna ser inte MM som något pro-
blem, det är de som är ansvariga för att ta fram värderingarna. Däremot har han synpunkter på 
hur man har gått tillväga och hur man har valt att arbeta för att implementera värderingarna i 
företaget. I MM mening har man valt att kommunicera dem genom en monolog nedåt i före-
taget, vilket inte varit särskilt fruktbart. Hans tolkning utifrån hur man valt att använda värde-
ingarna är att de är framtagna för marknaden (kunder och aktieägare) snar

styrmedel för de anställda. Vidare menar han att det inte går att känna tillhörighet i över-
gripande värderingar i ett sådant stort företag som Företaget AB om man inte extraherar vär-
deringarna nedåt så att alla grupper kan ta fram värderingar som är i linje med företagets 
övergripande värderingar. Han känner en oro för att fler och fler som jobbar med värderingar 
inte har något att extrahera dem ur. Det är av yttersta vikt att ledningen säger vilken kultur 
man vill ha. Annars riskerar det att bildas underkulturer. 
 

i ber MM kommentera de värderingar han i V
tä

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 
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eftersom att många i hans grupp är duktiga på detaljerna. Hans medarbetare är rena utvecklare 
har de säkert starka krav på noggrannhet och kvalitet. Chefer och medarbeta-

aktäristiska egenskaper har han valt att vara engagerad och att ha en hög grad 
v integritet. MM berättar att han gillar att engagera sig i saker, i människor och i projekt. Är 

hittar han inte motivation. Han lägger stor vikt vid att stå för vad han säger 
ak som han säger. Det är viktigt att vara en förebild i det avseendet. Man 

ilket leder till effektivitet. Han tror att indivi-
dernas nöjdhet kommer att öka om individens värderingar stämmer överens med gruppens. 

er att kunna hitta ett samband mellan gemensamma värderingar 

 MM har jobbat en hel del med värderingar och har också tagit fram en egen uppsätt-
ing värderingar121; openness, responsibility, appreciation, result, i den ordningen. MM ut-

na 
et positiva. De tre ovanstående värderingarna är menade att leda till den fjärde: result. Målet 

dock inte direkt legat som grund för 
ektionens värderingsarbete utan man har istället använt sig av företagets vision och slogan. 

och som sådana 
re har olika jobb och det kan påverka valet av värderingar en aning, men han tror ändå att vårt 
test kommer att finna en röd tråd mellan honom och hans medarbetare i många fall. 
 

om mest karS
a
han inte engagerad 
– att göra samma s
kan inte lära ut något som man inte tror på själv. MM säger att han har en stark personlig in-
tegritet. Det är svårt att sätta sig på honom och attackera honom utan bra anledningar. 
 
MM ser värderingar som ett sätt att styra beteendet i en organisation och att guida oss i vår 
resa mot målet. Effekterna av ett väl fungerande värderingsarbete är en homogen grupp som 
jobbar tillsammans och utifrån samma ramar, v

Vidare tror han att vi komm
och lojalitet och tillfredsställelse. 
 
Grupp
n
vecklar: Openness innebär att vi ska vara öppna mot varandra och mot våra kunder. Vi ska 
dela med oss av den kunskap och information som vi har. Responsibility ”handlar lite grann 
om integritet, att leva som vi lär”, att ta ansvar för individens och gruppens utveckling. Ap-
preciation innebär att uppmuntra varandra när de gör något bra och att bry oss om och finnas 
där för varandra när någon mår dåligt. Det handlar om att avleda det negativa och att beto
d
är att ha kunder som är nöjda och återkommande och därför skall vi alltid leverera enligt 
överenskommelse. Värderingarna handlar mycket om lagarbete och bygger på tankesättet att 
man jobbar effektivare genom att jobba som ett lag och genom att dela med sig. I slutändan 
handlar allt om att leverera så bra som möjligt och genom sitt beteende skall medarbetarna i 
sektionen vara förebilder för varandra och för andra inom företaget. 
 
Arbetet med sektionens värderingar inleddes för ungefär ett år sedan. Man arbetade två helda-
gar i seminarieform och tog fram värderingar. Därefter jobbade och diskuterade man i säkert 
tre månader innan man kom fram till en uppsättning värderingar som samtliga medarbetare 
kunde ta till sig och skriva under. MM menar att sektionens värderingar ligger i linje med 
företagets övergripande värderingar i och med att syftet är att nå resultat och att hitta ett ar-
betssätt som är så produktivt som möjligt. Han menar att företagets övergripande värderingar 
är så generella att allt det de vill ha går in i dem. De har 
s
 
MM ser värderingar som det primära styrmedlet i sektionens verksamhet. Hans medarbetare 
arbetar nästan undantagslöst i projektform och i kontrakten som MM skriver med projektleda-
ren står inte bara arbetsuppgifter utan även vad som förväntas av medarbetarna och hur de ska 
bedömas. MM lägger stor vikt vid huruvida hans medarbetare har agerat i linje med sektio-
nens värderingar och projektledaren utvärderar därför inte bara prestation utan även hur väl 

                                                 
121 Se bilaga D 
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medarbetarna lever värderingarna. På så sätt används värderingarna även utåt. Genom att 
ständigt presentera och tydliggöra vad gruppen står för skall projektledarna veta vad de får. 
 
MM understryker vikten av att hela tiden påminna sig om att värderingar är viktiga. Det gör 

an på en rad olika sätt. Värderingarna finns uppsatta på skyltar överallt och är alltså inbygg-

på vär-
eringen openness. Man har även infört olika tecken på uppskattning som medarbetarna får 

ultur riskerar man också att känna sig frustrerad i möten 
ed andra inom företaget som inte har en samsyn vad gäller värderingar. Det finns även en 

jan. När de märker att de 
lir belönade och får feedback på sitt beteende gillar de det. De gillar att inte bara bli uppskat-

M berättar att hans chefer är positiva till det värderingsarbete han genomfört i sin sektion. 

SS, som egentligen heter något annat, är 36 år och arbetar som sektionschef på Företaget AB. 
Han började på företaget som konsult 1990 och har varit anställd sedan 1997. Tjänsten som 

m
da i projektkontrakt. Hur väl medarbetarna lever värderingarna speglas inte minst i löneför-
handlingar och det är alltså inte bara resultat som är avgörande för lönen. Har en medarbetare 
agerat i linje med värderingarna premieras man med både högre lön och uppmuntran. Utvär-
dering av beteendet sker i tre steg. Medarbetarna själva får utvärdera sitt arbete och sedan 
säger projektledarna sitt. Slutligen gör MM själv en bedömning av agerandet. Ett annat exem-
pel är en särskild ”sharing session” som man infört innan gruppmöten och som syftar 
d
dela ut till varandra. 
 
Vad beträffar att jobba utifrån värderingar ser inte MM några konkreta nackdelar för de an-
ställda. Om däremot en medarbetares värderingar inte är i linje med gruppens kan det förstås 
bli problem, men något sådant har han ännu inte märkt av. Som en följd av att företaget inte 
har någon gemensam värderingsk
m
risk att det bildas underkulturer om inte värderingarna i gruppen är i linje med företaget.  Han 
ställer sig frågan om det i så fall är bättre att inte ha några värderingar alls, men har själv inget 
svar.  
 
MM ser heller inte några direkta problem med värderingar för honom som chef. De kan leda 
till konflikter men det ser han inte som något problem i sig. Konflikter kan vara sunda om 
man kan hantera och lösa dem på rätt sätt. Däremot kan han känna problem i integration med 
utomstående som han inte anser leva värderingarna och som han inte kan hålla ansvariga. I 
hans grupp kan han förstås säga åt dem som inte lever värderingarna och omvänt förväntar 
han sig att hans medarbetare skall säga åt honom om han inte lever värderingarna. 
 
Han upplever att hans medarbetare verkligen har tagit till sig och gillar värderingarna. Det har 
tidigare varit en avsaknad av sådant arbete, så det var lite ovant i bör
b
tade och belönade utifrån prestation utan även utifrån hur de når prestationen. Han tror att en 
viktig anledning till att de tagit till sig och accepterat värderingarna är att de var med och tog 
fram dem. Delaktighet är nog ett krav, säger han. Om man kommer till ett företag är det något 
annorlunda, då vet man vad man ger sig in i. MM understryker att han ser värderingar som ett 
ovärderligt hjälpmedel i rekryteringsprocessen. Det är viktigt att kommunicera till personen 
vilken kultur som gäller i det här företaget och att samtidigt försöka bedöma huruvida perso-
nens värderingar går i linje med företagets eller ej. 
 
M
Han menar att det är svårt att inte vara det när de kan se värdet och resultatet i undersökningar 
där hans grupp är väldigt nöjda över att jobba på det här sättet och uppvisar väldigt höga be-
tyg jämfört med andra avdelningar. 

5.1.2 Intervju med SS 

sektionschef har han haft sedan 2003. 
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SS känner till företagets övergripande värderingar och det tror han även att de flesta av hans 

edarbetare gör. Värderingarna påverkar dock inte hans dagliga arbete och han tror inte hel-

n plockat ut som mest respektive minst karaktäristiskt för sitt agerande i 
itt dagliga arbete. De minst karaktäristiska var krävande och vara aggressiv. SS tolkar krä-

S plockade ut som mest karaktäristiska för sitt agerande var att uppmuntra och beröm-
a goda prestationer och att vara tävlingsinriktad. SS berättar att han var brottare på elitnivå 

ellan vilka värderingar hans medarbetare 
cker är karaktäristiska för deras arbete. Framför allt tror han att värderingar som noggrann-

samt tillfredsställelse är SS tveksam. Man har inte jobbat 
med värderingar särskilt länge och han tror att det är för tidigt för att kunna se några sådana 

 absolut på ett samband mellan lojalitet och tillfredsställelse. 

pel på vad värderingar kan vara. Därefter fick de 

m
ler att de har någon inverkan på hans medarbetare. De känns bara som än text och ”inte riktigt 
på riktigt”. Medarbetarna vet inte hur de skall använda värderingarna. SS menar att man har 
lyckats med orden men inte med innebörden. Han vet inte vilket syfte företaget har med vär-
deringarna men anar att de är tänkta för kommunikation både inåt och utåt. När de togs fram 
gick det inte så bra för företaget och man var tvungen att göra något åt det. Värderingarna 
fungerade således som en slags vision. SS vet heller inte hur värderingarna togs fram men tror 
att de togs fram i toppen för att sedan kommuniceras nedåt. 
 
Liksom sina medarbetare gjorde SS värderingstestet och enkäten. Vi bad honom kommentera 
de två värderingar ha
s
vande som att ligga på någon hela tiden. Han exemplifierar: vissa personer blir tysta när det är 
många personer på ett team-möte. SS kan då senare och privat berätta för dessa att han tycker 
att de ska ta mer plats, men det är långt ifrån samma sak som att tvinga dem att ta mer plats. 
Däremot kan han vara krävande gällande vad som ska levereras och när det skall levereras. 
Att vara aggressiv tolkar SS som att vara påstridig, irriterad och hotfull. Han är inte en sådan 
som tar för sig som person och inte den som står längst fram på barrikaden och skriker. Han 
tycker om att ta täten, men vill inte och behöver inte stå och skrika för det. De värderingar 
som S
m
som yngre och att han där lärde sig vikten av att konstant få feedback på sina prestationer. 
Han anser det vara mycket viktigt att berömma och upplever själv att han är bra på att upp-
täcka bra prestationer samt att berömma dessa. SS är otroligt tävlingsinriktad. Han har en 
mentalitet som säger att ”kan du kan jag, och jag kan säkert göra det lite bättre”. Han tävlar 
dock bara på områden där han känner att han kan vara bäst. På andra områden lämnar han det 
till dem som är bättre lämpade. 
 
Testet upplevde SS som svårt. De flesta värderingarna ligger nära varandra och mycket stäm-
mer in på det som man uppfattar som sig själv. Han upplever att hans sektion är ganska posi-
tivt inställd till arbetet och tror att de flesta som sina karaktäristiska egenskaper väljer positiva 
värdeord. Situationen har förändrats markant det senaste halvåret. Tidigare var de helt ned-
körda i ett omfattande projekt som resulterade i bland annat semesterrestriktioner och mycket 
övertid. Sedan sektionen kom igång med värderingsarbetet har dock situationen alltså 
förändrats och det är nu mycket positivare tongångar och en positivare stämning på arbets-
platsen. 
 
SS tror att vi kommer att kunna se ett samband m
ty
het och kvalitet kommer att understrykas. Han hoppas och tror också på ett samband mellan 
sina egna värderingar och gruppens. Trots att de har aningen olika arbetsuppgifter bör de vara 
tämligen lika, ”Det är ju inte bara jobb som dyker upp”. Vad gäller ett samband mellan ge-
mensamma värderingar och lojalitet 

samband. Däremot tror han
 
Inom SSs sektion har man på senare tid arbetat en hel del med värderingar. I samband med ett 
heldagsseminarium fick medarbetarna exem
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ett papper med en uppsättning av värdeord utifrån vilka de fick försöka välja hur de vill jobba. 

 och ta till sig. 

å frågan om det finns några risker med värderingsarbetet svarar SS att den främsta risken är 

 någon annan skall agera efter värderingarna. Ett annat sätt att se till att värderingarna 
fterlevs är att koppla dem till olika gemensamma mål. Värderingarna skall vara vägen att nå 

ågon 
nnan som har gjort något bra. SS konstaterar att ”man blir glad som är lärka när man får gå-

Så småningom resulterade arbetet i att sektionen i smågrupper tog fram en rad förslag på vär-
deringar. SS granskade sedan värderingarna och säkerställde att de inte var motstridiga med 
företagets övergripande kärnvärderingar. De värderingar man kom fram till var commitment, 
quality, respect, success och satisfaction.122 Sektionens värderingar är alltså inte grundade i 
företagets utan man har nöjt sig med att de inte är oförenliga. Enligt SS är anledningen enkel: 
gruppen strävar mot ett mål, företaget mot ett annat. Hans sektion måste bete sig annorlunda 
än övriga avdelningar. I ett stort företag som Företaget AB, med tusentals anställda i flera 
länder, är värderingsarbete väldigt svårt. Det som bestäms på koncernnivå blir lätt väldigt 
generellt och avlägset och därför svårt att identifiera sig med
 
Värderingars viktigaste funktion ser SS som riktlinje för hur arbetet skall utföras. I och med 
att alla har varit med och tagit fram värderingarna blir det betydligt lättare för honom att säga 
att ”det här är inte i linje med gruppens värderingar”. Det ger mer tyngd. För medarbetarna är 
värderingar ett enormt verktyg. Genom att tydliggöra vad som är högst värderat hjälper värde-
ringarna medarbetarna genom att klargöra hur de skall handla. SS tror mycket på frihet under 
ansvar och det underlättas utan tvekan av tydliga värderingar. Trots att värderingsarbetet fort-
farande är tämligen nytt i sektionen har det redan gjort skillnad. Även medarbetarna upplever 
värderingar som något positivt och som något som verkligen behövdes. I samband med stora 
projekt har små grupper bildats i gruppen och det var nödvändigt att hitta något som binder 
dem samman. Flera anställda kom fram till SS efter det inledande seminariet och konstaterade 
att det var det bästa seminarium de någonsin varit på. Sedan dess har de varit positiva. SS tror 
att en del av nyckeln bakom framgången är att de var med och tog fram värderingarna och att 
de därför verkligen accepterar dem (till skillnad från företagets övergripande värderingar). 
Han poängterar värderingars funktion och vikt vid framtida rekryteringar. Kan inte nya indi-
vider acceptera och ta till sig gruppens värderingar kommer de få svårt att passa in i gruppen. 
Han är samtidigt fullt medveten om att det inte är helt enkelt att identifiera en individs värde-
ringar på t ex en anställningsintervju. 
 
P
att mycket duktiga medarbetare inte ställer upp på värderingarna. Det spelar ingen roll om det 
är den bäste, strävar man inte åt samma mål genom att leva de uppställda värderingarna går de 
bort. Då har de ingen framtid i gruppen. SS är dock medveten om att det kanske är svårare i 
praktiken och berättar att man ännu inte har hamnat i den situationen. 
 
SS poängterar vikten av ett kontinuerligt värderingsarbete. Han ser sig själv som den kanske 
viktigaste bäraren av värderingar. Den minut han slutar leva värderingarna kan han heller inte 
kräva att
e
dessa mål. På väggarna i lokalerna sitter stora bilder på värderingarna för att ständigt påminna 
medarbetarna om vilka värderingar man har. Samtliga värderingar har även fått tillhörande 
exempel så att medarbetarna verkligen skall kunna ta till sig dem och förstå vad de innebär. 
 
Innan vi skiljs åt tar SS tar fram en tvärhand hög gås i tyg. ”Det här är Happy Trigger”, berät-
tar han. Inom sektionen pratar man ofta om att försöka se saker positivt och att uppmuntra 
varandra, men många är inte tränade att göra detta. Happy Trigger är en belöning för goda 
prestationer (en motivering medföljer) och den som har den är ansvarig för att hitta n
a

                                                 
122 Se bilaga D 
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sen” och att det också är kul och utvecklande att leta positiva saker som andra har gjort. Det är 
en ganska ny företeelse som SS tror mycket på som utvecklande både för individerna och för 
gruppen och samtidigt i linje med värderingarna. 

5.2 Värderingstest och enkät 
Inledningsvis beskriver vi grupperna med hjälp av de bakgrundsvariabler vi samlade in i sam-
band med enkätundersökningarna. De tre variablerna är ålder, kön och anställningstid i före-
taget. Syftet med detta är att ge läsaren en bild över de respektive gruppernas sammansättning 
då detta kan ha betydelse för studiens resultat. 
 
Tre av respondenterna i grupp MM valde att inte svara på dessa frågor och redovisas därför i 
kategorin ”Saknas” i följande diagram. Vidare var det, som vi tidigare redovisade, en respon-
dent i varje grupp som valde att inte delta och har därför exkluderats hädanefter. Åldersmäs-
sigt kan vi i tabell 2 konstatera att grupperna inte skiljer sig åt nämnvärt. Värt att notera är 
dock att de i båda grupperna är stor variation i ålder bland medarbetarna. 
 
Tabell 2: Ålderfördelning i de respektive sektionerna samt totalt 

Åldersfördelning 

Ålder MM SS TOTALT 

25-35 4 3 7 
36-45 3 6 9 
46-55 5 5 10 

56- 3 4 7 

Totalt 15 18 33 

Saknas 3 0 3 

 
När det gäller den könsmässiga fördelningen noterar vi i tabell 3 en markant skillnad mellan 

rupperna. Som framgår är grupp MM kraftigt mansdominerad. 11 av 15 (73%) är män me-g
dan motsvarande siffra för grupp SS är 7 av 18 (39%). Totalt sett jämnar siffrorna ut sig vilket 
innebär att vi i hela samplet har en relativt jämn fördelning av antalet män respektive kvinnor. 
 
Tabell 3: Könsfördelning i de respektive sektionerna samt totalt 

Könsfördelning 
Kön MM SS TOTALT 
Man 11 7 18 
Kvinna 4 11 15 

Totalt 15 18 33 
Saknas 3 0 3 

 
Tabell 4 beskriver respondenternas anställningstid uppdelad i fyra olika kategorier. Samman-
sättningen i grupperna liknar varandra i hög utsträckning med en majoritet i kategorin 0-5 år 
ch en minoritet i kategorin 11-15 år. o
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Tabell 4: Anställningstid bland de anställda i de respektive sektionerna samt totalt 

Anställningstid 
Anställningstid MM SS TOTALT 

0-5 7 7 14 
6-10 3 5 8 
11-15 2 2 4 

16- 3 4 7 

Totalt 15 18 33 

Saknas 3 0 3 

5.2.1 Värderingstest 
 

 
Figur 13: Undersökn deringsgemenskap 

värderingstestet. Presentationen består av två 
n tabeller;  för upp MM ch en för grupp SS. I tabellerna listar vi de 54 värderingar 

espondent a ra ordnat o  beskriver resultatet genom att för varje enskild värdering 
insta och största värdet samt medelvärde, median och standardavvikelse. Vär-

edelpoäng där de värderingar som genomgående 
 st karaktäristiska för medarbetarnas agerande placeras längst upp och vice 

 
4: Undersöknin ell m kus på lojalitet och tillfredsställelse 

nas svar på enkätdelen presenterar vi i det 
nde tabe r (ta ll 5 res tive tabell 6) med deskriptiv statistik (medelvärde, stan-

vikelse, m imi de, max ivärde och kurtosis) för de respektive grupperna. 

ingsmodell med fokus på vär

I bilagor E och F presenterar vi resultatet av 
stycke  en  gr  o
som r ern ng ch
redovisa det m
deringarna i tabellerna är sorterade efter m
upplevdes som me
versa. 

5.2.2 Enkät 
 

Figur 1 gsmod ed fo

För att ge läsaren en överblick över respondenter
komma lle be pek
dardav in vär im
 

Individens värderingar 

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 

Individens värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

Värderingsgemenskap 

Medarbetar-
Företagets värderingar tillfredsställelse
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Tabell 5: Utfall av enkäten i grupp MM 

Skalor M s min max 
Om Företaget ABs ring re ann ulle jag fortfarande känna samma 
tillhörighet till företaget. 3,24 1,03 2 5 

värde ar vo orlunda sk

Jag känner mig samm taget d mina överordnade. 4,47 1,12 2 6 
reta AB skiljer sig från de jag uttrycker offentligt. 3,65 2,03 1 7 

ade min anställning på Före et AB har mina värderingar och företa-
börjat likna varandra mer och mer. 3,41 1,66 1 6 

ner mig samm aget till avancemang inom företaget. 4,24 1,44 1 6 
örighet till Fö get ämst grundad i gemenskapen mellan mina och 

eringa 2,76 1,35 1 5 
Jag känner mig sammantaget nöjd med mina medarbetare. 5,82 0,64 4 7 

 för mig. 4,41 1,77 1 7 
retaget AB som ett mycket bra företag att arbeta för. 3,76 1,09 1 5 

töver att vara anställd i Företaget AB känner jag ett slags ”ägande” över företaget. 2,71 1,61 1 6 

 ned extra möda för 

an nöj
Mina privata åsikter om Fö get 
Sedan jag påbörj tag
gets värderingar 
Jag kän
Min tillh

ant
reta

 nöjd med möjligheterna 
AB är fr

företagets värd r. 

Vad Företaget AB står för är viktigt
för mina vänner pratar jag om FöIn

U
Jag känner mig sammantaget nöjd med min lön. 3,82 2,21 1 7 
Hur hårt jag arbetar för Företaget AB är direkt relaterat till hur mycket jag blir belönad. 3,47 1,81 1 6 
Anledningen till att jag föredrar Företaget AB framför andra företag är vad Företaget AB 
står för, dess värderingar. 2,41 1,06 1 4 
För att jag ska bli belönad på Företaget AB är det nödvändigt att jag uttrycker den rätta 
attityden. 4,41 1,28 2 7 
Jag känner mig sammantaget nöjd med mina arbetsuppgifter. 4,82 1,24 2 6 
Om jag inte blir belönad för det ser jag ingen anledning att lägga
Företaget ABs skull. 4,06 1,52 2 7 
Jag är stolt över att berätta för andra att jag är en del av Företaget AB. 4,00 1,00 2 6 
(N=17) M = medelvärden, s = standardavvikelse, min = minimivärde, max = maximivärde 

 

Tabell 6: Utfall av enkäten i grupp SS 

Skalor M s min max 
Om Företaget ABs värderingar vore annorlunda skulle jag fortfarande känna samma 
tillhörighet till företaget. 3,06 1,30 1 5 
Jag känner mig sammantaget nöjd mina överordnade. 4,47 1,59 1 7 

om Företaget AB skiljer sig från de jag uttrycker offentligt. 3,76 1,75 2 6 
 min anställning på Företaget AB har mina värderingar och företa-

ets värderingar börjat likna varandra mer och mer. 3,12 1,73 1 6 

3,12 1,41 1 6 

7 
g känner mig sammantaget nöjd med mina arbetsuppgifter. 5,00 1,17 2 6 

Om jag inte blir belönad för det ser jag ingen anledning att lägga ned extra möda för 
Företaget ABs skull. 3,76 1,75 1 6 
Jag är stolt över att berätta för andra att jag är en del av Företaget AB. 3,82 1,74 1 7 

Mina privata åsikter 
Sedan jag påbörjade
g
Jag känner mig sammantaget nöjd med möjligheterna till avancemang inom företaget. 4,18 1,59 1 6 
Min tillhörighet till Företaget AB är främst grundad i gemenskapen mellan mina och 
företagets värderingar. 2,53 1,28 1 5 
Jag känner mig sammantaget nöjd med mina medarbetare. 5,76 0,83 4 7 
Vad Företaget AB står för är viktigt för mig. 3,65 1,66 1 7 
Inför mina vänner pratar jag om Företaget AB som ett mycket bra företag att arbeta för. 4,12 1,73 1 7 
Utöver att vara anställd i Företaget AB känner jag ett slags ”ägande” över företaget. 2,00 1,54 1 6 
Jag känner mig sammantaget nöjd med min lön. 
Hur hårt jag arbetar för Företaget AB är direkt relaterat till hur mycket jag blir belönad. 3,00 1,50 1 6 
Anledningen till att jag föredrar Företaget AB framför andra företag är vad Företaget AB 
står för, dess värderingar. 2,82 1,55 1 6 
För att jag ska bli belönad på Företaget AB är det nödvändigt att jag uttrycker den rätta 

ttityden. 3,65 1,87 1 a
Ja

(N=17) M = medelvärden, s = standardavvikelse, min = minimivärde, max = maximivärde 
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6. ANALYS & DISKUSSION 
a esenterad

ledningsvis utvärderar vi sektionernas arbete vä ing  inn  vi 
ingstestet och enkäten närmare studerar relationen 

. utningsvis besvarar vi 
mformuleringarna. 

I kapitlet analyserar vi insamlade empiriska data utifrån den tidig
referensramen. In

re pr e teoretiska 
med rder ar an

genom att granska resultatet av värder
mellan värderingsgemenskap och lojalitet samt tillfredsställelse
de i inledningskapitlet uttryckta proble

Avsl

 

6.1 Intervjuer 
 

 
 

som ätt tyra eteen t i 
det ”som riktlinjer fö  ar et sk ut-

t målet”. Detta stämmer väl 
verens med Rokeachs grundläggande beskrivning av värderingar. MM säger till och med att 

 det primära styrmedlet i gruppens verksamhet. Vidare anser MM 
arbete leder till homogenitet inom gruppen och lagarbete som 

en at i den teoretiska refe-
kter som i många delar liknar dessa vilket lede  ti  tro tt vi delar 

ras funktioner i organisationen m M h SS il-
ju

B  gr ägg de v e-
nställda kä er till. Vi 

d Lencioni kallar core value rnv deringar), 
er som styr företagets agerande och be-

te rna att fö elsen för 
ad bland de anställda och både 

era stä  da iga arbete 
 värderingarna genom orga-

e att 
er att använda sig av värderingarna som kärn-

mple

värderingar. MM påbörjade 
arbetet för drygt ett år sen och SS endast för ett par månader sen. Värderingsarbetet i grupper-
na överensstämmer i mångt och mycket och har i båda grupperna inletts med ett seminarium 
där hela gruppen deltagit. På detta seminarium har man tillsammans plockat fram värderingar 
med utgångspunkt i hur man vill jobba. Lencioni definierar värderingar som man för närva-
rande saknar men önskar ska finnas i framtiden som aspirational values, vilket kan liknas med 
de värderingar grupperna plockade fram på seminarierna. Enligt Philipson är det just denna 
gemensamma process där en växelverkan mellan anställda och chefer premieras som är 

Figur 15: Undersökningsmodell med fokus på socialisationsprocessen

Både MM och SS ser det huvudsakliga syftet med värderingar  ett s  att s  b de
önskad riktning inom en organisation. SS beskriver r hur bet a 

Individens värderingar 

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

föras” och MM hävdar att värderingar ”ska guida oss i vår resa mo
ö
han ser på värderingar som
att ett väl fungerande värderings
utmynnar i effektivitet i arbetet. Flera av de författare som vi pres
rensramen har åsi

ter
r oss ll att  a

perception vad gäller värderingar och de ed M oc , v
ket var det huvudsakliga syftet med den inledande delen av interv
 

n. 

I intervjuerna med MM och SS framkommer det att Företaget A  har undl an ärd
ringar som både MM och SS samt förmodligen större delen av deras a nn
tolkar dessa värderingar i enlighet med va s (kä är
vilket innebär att de ska vara djupt integrerade riktlinj
skriver den sanna själen i företaget. Dock framkommer det i in rvjue rstå
syftet och innebörden av dessa värderingar är högst begräns
MM och SS säger att värderingarna inte påverkar deras och d s an lldas gl
nämnvärt. Det verkar således som om man lyckats kommunicera
nisationen men kanske inte deras innebörd fullt ut. Eftersom varken MM eller SS är insatta i 
arbetet kring dessa värderingar avser vi inte att analysera dem djupare utan nöjer oss m d 
konstatera att Företaget AB antingen inte avs
värderingar eller att man, åtminstone delvis, misslyckats med i menteringsprocessen. 
 
Både MM och SS har i sina respektive grupper arbetat aktivt med 

Me rbetar-da
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 
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grundläggande för ett framgångsrikt arbete m
Chatman & Caldwell och Blanchard & O

ed värderingar. Samma sak betonar O´Reilly, 
´Connor under ”Phase 1” i figur 6. Genom att de 

e respektive gruppernas värderingar  är var och en konkretiserade till enstaka ord. Dessa 
ord åtföljs sedan av en beskrivning eller ett exempel för att tydliggöra innebörden av ordet. 

tt desto enklare, direktare och lättare värderingar är att förstå desto bättre 
för oss att avgöra hur lätta de respektive värderingar är att förstå utan att 

ar medarbetarnas förståelse för värderingarna 

ande påminna om dem. 
nligt Shannons kommunikationsmodell är detta att anse som den första delen i en kommuni-

itet 
linje med Blanchard & O´Connors åsikter.  

anställda får vara en del av processen tilldelas arbetet ett större värde redan från starten vilket 
underlättar det fortsatta arbetet. SS beskriver detta genom att säga att det är lättare för honom 
att säga ifrån om något inte ligger i linje med gruppens värderingar när alla har varit med om 
att ta fram dem och förstår innebörden av värderingarna. 
 

123D

Blanchard hävdar a
är det. Det är svårt 
vara fullständigt insatta i verksamheten men det faktum att de är exemplifierade och förtydli-
gade verkar överensstämma med Blanchards synpunkter. 
 
Vidare har man inom MMs grupp rangordnat värderingarna för att tydliggöra deras inbördes 
viktighet. Detta är något som även Philipson pekar på som väsentligt. Syftet med detta är 
klargöra hur värderingarna hänger ihop och underlättar prioriteringar i de situationer där vär-
deringarna kan tänkas kollidera. Detta förenkl
och minskar risken för att de bara blir fina ord utan mening. Både MM och SS påpekar att 
värderingarna i deras respektive grupper inte är motstridiga med företagets kärnvärderingar 
vilket även Lencioni anser vara av stor vikt. Värderingar längre ned i organisationen får aldrig 
gå emot företagets kärnvärderingar då detta riskerar att förvirrar de anställda och urvattna 
arbetet med värderingar. 
 
”Phase 2” i Blanchard & O´Connors ”Game Plan” handlar om vikten av kommunicering av 
värderingar. När MM och SS berättar om deras värderingsarbete framstår det som tydligt att 
de lagt och lägger stor vikt vid kontinuerlig kommunicering. Det finns bl a tavlor uppsatta på 
väggarna innehållandes de framarbetade värderingarna för att fortlöp
E
kationsprocess. Det är också bara den delen som den som kommunicerar ett budskap kan kon-
trollera i initialskedet. Huruvida mottagaren, i det här fallet de anställda, tolkar budskapet på 
rätt sätt måste utvärderas genom någon form av feedback. MM berättar att värderingarna är 
inbyggda i projektkontrakt vilket understryker deras betydelse. Vidare innebär detta en möj-
lighet för MM att utvärdera de anställda individuellt vilket in sin tur ger en möjlighet för ut-
värdering av kommunikationen. Projektkontrakten kan även kopplas till ”Phase 3” i Blan-
chard & O´Connors ”Game Plan” som handlar om att se till så att det dagliga arbetet ligger i 
linje med värderingarna. Genom ett kontinuerligt uppföljningsarbete på individnivå innefat-
tande tre parter, MM, den anställde och projektledaren ges möjlighet för fortlöpande utvärde-
ring och förbättring av värderingsarbetet. Vidare använder sig båda grupperna av symboler 
såsom ”Happy Trigger” för att ständigt driva arbetet framåt och för att påminna om värde-
ringarna. Även gruppernas ”sharing sessions” främjar värderingsarbetet och ger en kontinu
i 
 
På frågan om man ser några nackdelar med att arbeta med värderingar pekar både MM och SS 
på fallet då någon av medarbetarna inte ställer upp på värderingarna. Båda är överens om att 
den individ som inte jobbar enligt gruppens värderingar inte har någon framtid i gruppen. Vi-
dare anser både MM och SS att värderingar ska utgöra en betydande del i rekryteringsproces-
sen, vilket kan förändra processen avsevärt. Palmer är inne på samma spår och konstaterar att 

                                                 
123 Se bilaga D 
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anställda med annorlunda kärnvärderingar än gruppen riskerar att tvingas lämna företaget 
alternativt sållas bort redan i rekryteringsprocessen. Huruvida detta är en risk/nackdel är svårt 
att uttala sig om men klart står att det förmodligen kommer att skapa konflikter som tidigare 
kanske inte varit lika framstående. Palmer menar vidare att värderingar som introduceras på 
fel sätt, ofta uppifrån och ned, kan orsaka mer skada än nytta. Detta är något vi inte tror är 
applicerbart på MMs och SSs grupper då de har lagt stor vikt på ett gemensamt värderingsar-

ete. En annan risk som Palmer pekar på är att om någon i ledningen agerar i motsats till vär-

 presenterade i den teoretiska refe-
nsramen. MMs och SSs syn på arbetet med värderingar i grupperna framstår som sund, ge-

b
deringarna riskerar arbetsstyrkan bli förvirrad. SS visar medvetenhet om risken när han ge-
nom att säga att den minut han slutar leva värderingarna kan han heller inte kräva att någon 
annan skall agerar efter dem. 
 
Sammantaget ger både MM och SS ett intryck av att vara väl insatta i området och deras åsik-
ter överensstämmer i mycket hög grad med de teorier vi
re
nomtänkt och seriös. De ger båda intryck av en förståelse för ämnets komplexitet och ser ar-
betet som en ständigt pågående process.  

6.2 Värderingstest och enkät 

6.2.1 Värderingstest 
 

Individens värderingar Medarbetarlojalitet

Socialisationsprocess Värderingsgemenskap 

 
Figur 16: Undersökningsmodell med fokus på värderingsgemenskap 

Första delen av vår analys av respondenternas svar är att via en korrelationsmatris undersöka 
graden av överensstämmelse mellan individerna i de respektive sektionernas svar på värde-
ringstestet. I tabell 7 presenterar vi en sådan korrelationsmatris för grupp MM. Respondenter-
na är numrerade från 0 till 17. 
 

Medarbetar-
tillfredsställelseFöretagets värderingar 
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Tabell 7: Resultat av korrelationstest mellan medarbetarna i grupp MMs svar på värderingstestet 

 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 
M0 1 0,38 0,01 0,21 0,19 0,05 0,08 0,5 0,36 -0,11 0,42 0,22 0,22 0,37 0,17 0,34 0,06 
M1 0,38 1 0,03 0,45 0,58 0,32 0,32 0,35 0,26 0,35 0,4 0,49 0,65 0,48 0,26 0,4 0,36 
M2 0,01 0,03 1 0,03 0,19 0,1 0 -0,04 0,23 -0,17 0,15 0,26 -0,09 -0,03 0,38 0,27 0,34 
M3 0,21 0,45 0,03 1 0,38 0,48 0,44 0,38 0,46 0,13 0,41 0,39 0,23 0,27 0,12 0,25 0,62 
M4 0,19 0,58 0,19 0,38 1 0,44 0,27 0,25 0,38 0,23 0,46 0,59 0,47 0,52 0,29 0,68 0,48 
M5 0,05 0,32 0,1 0,48 0,44 1 0,23 0,15 0,45 0,08 0,4 0,5 0,3 0,21 0,36 0,39 0,55 
M6 0,08 0,32 0 0,44 0,27 0,23 1 0,16 0,23 0,48 0,22 0,21 0,33 0,27 0,1 0 0,47 
M7 0,5 0,35 -0,04 0,38 0,25 0,15 0,16 1 0,64 0,12 0,5 0,32 0,19 0,38 0,32 0,29 0,4 

0,36 0,26 0,23 0,46 0,38 M9 0,45 0,23 0,64 1 0,14 0,68 0,46 0,26 0,37 0,36 0,32 0,61 

0,32 0,36 0,02 0,27 0,43 0,18 0,39 1 0,29 0,25 
M16 0,34 0,4 0,27 0,25 0,68 0,39 0 0,29 0,32 -0,14 0,34 0,39 0,37 0,36 0,29 1 0,38 

 0,4 0,61 0,32 0,47 0,42 0,33 0,26 0,25 0,38 1 

 6

M10 -0,11 0,35 -0,17 0,13 0,23 0,08 0,48 0,12 0,14 1 0,13 0,15 0,24 0,2 0,02 -0,14 0,32 
M11 0,42 0,4 0,15 0,41 0,46 0,4 0,22 0,5 0,68 0,13 1 0,59 0,33 0,48 0,27 0,34 0,47 
M12 0,22 0,49 0,26 0,39 0,59 0,5 0,21 0,32 0,46 0,15 0,59 1 0,36 0,47 0,43 0,39 0,42 
M13 0,22 0,65 -0,09 0,23 0,47 0,3 0,33 0,19 0,26 0,24 0,33 0,36 1 0,44 0,18 0,37 0,33 
M14 0,37 0,48 -0,03 0,27 0,52 0,21 0,27 0,38 0,37 0,2 0,48 0,47 0,44 1 0,39 0,36 0,26 
M15 0,17 0,26 0,38 0,12 0,29 0,36 0,1 

M17 0,06 0,36 0,34 0,62 0,48 0,55 0,47
13 2 10 11 10 5 10 11 3 12 12 9 11 8 12 13

 
orrelationen beskriver det pK

a
arvisa (bivariata) linjära sambandet mellan individerna, med 

. Längst ner i tabellen finns antalet signifikanta 

etta summerade värde varierar som synes mellan ett lägsta värde av 2 och ett högsta värde 
av 13 med en koncentration strax över 10. De respondenter som avviker från resterande är 
respondent M0, M2, M6 och M10. Respondenten M0 är i själv verket MM, som är chef för 
gruppen. MM anade själv vid intervjutillfället att det faktum att hans arbetsuppgifter är annor-
lunda jämfört med hans anställda kan göra att resultatet skiljer sig något. Detta är något som 
även vi håller med om och lägger därför inte någon större vikt vid att MM ligger något under 
korrelationssnittet för gruppen. Syftet med detta är att påvisa förekomsten av gemensamma 
värderingar i gruppen. 
 
För att ge läsaren något att relatera till skapar vi med hjälp av en slumptalsgenerator fyra 
stycken figurativa respondenter för att visa hur de förhåller sig till de riktiga respondenterna. 
Korrelationen mellan de figurativa och de riktiga respondenterna är mycket låg vilket stärker 
vår uppfattning om att det existerar gemensamma värderingar i grupp MM. En utförligare 
redovisning och beskrivning av dessa resultat återfinns i bilaga G. 
 
Genom att väga samman samtliga respondenters rangordningar kan vi utvinna en bild över 
den rangordning som symboliserar gruppen som helhet och därmed skapa en värderingsprofil 
för gruppen. Denna uppställning kan ses som en bild av det som Wiener kallar centralt värde-

ndra ord hur väl de respektive individernas svar överensstämmer med varandra. Korrelatio-
nen kan anta värden mellan minus ett och plus ett.  
 
De siffror i tabell 7 som är markerade med fetstil visar värden på korrelation som är signifi-
kanta vid 5 % signifikansnivå. Detta innebär i det här sammanhanget att risken att vi har fel 
vad gäller korrelationen är 5 %. Alla dessa siffror är positiva vilket betyder att överensstäm-
melsen de indikerar inte är av motsatskaraktär
korrelationsvärden summerade för respektive respondent. Denna siffra kan alltså sägas be-
skriva i vilken utsträckning en enskild individs rangordning av värderingarna överensstämmer 
med de andra i gruppen, till vilken grad de har gemensamma värderingar.   
 
D
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ringssystem i gruppen och presenteras i tabell 8. Det som är mest karaktäristiskt för gruppen 
åt rfin öv t d m  m t k ti f u e
 
T  8 tagen vär p  

e ns ers och et so  är ins kara täris skt ör gr ppen und rst: 

abell : Fram derings rofil för grupp MM 

V i p  ärder ngsprofil gru p MM
4 Vara t a analy isk, Samarbet  
3 F l  nf at  s fö ra v foritt de a med sig av i orm ion, Vara engagerad, Visa re pekt r and , Ha k alitets kus 

2 Vara flexibel, Var og ,  h d lag n , e ig ck
p  g o a pe

a n grann Ha en ög gra  av arbete, Agera stödja de mot andra  Sträva efter p rsonl utve ling, 
Up muntra och berömma oda prestati ner, V ra öp n för nya idéer 

1 H h g å r t  fl ra a i t rs d e  a en ög anpassnin sförm ga, Va a pres igelös, Vara re ekte nde, V ra ind viduell ansva tagan e, Ha n hög grad 
av integritet, Känna delaktighet, Vara entusiastisk, Vara kundorienterad, Vara resultatfokuserad 

0 H h ad n r vi a n e ra m V
d a a i d, a p

a en ög gr  av sjä
tig, Vara initiativt
lvstyra de, Va a rätt

agan
s, Var
e, Var

tolera
prest

t, Vara
tionsor

 inform
entera

ll a, V
Var

 lättsa
kunska

, Vara
sorien

 lugn, 
terad 

ara handlingskraf-

-1 
ningar, Känna t

Ha en a t , n iv  t m a  b ts p o ä
t l b , V ,  gle nd s

hög gr d av s abilitet  Vara i novat , Vara villig at  experi enter , Vara eslu am, Ha höga restati nsförv nt-
rygghe  att sjä v fatta eslut ara socialt ansvarstagande Ha en klar vä da e filosofi, Vara organi erad

-2 Snabbt t r ö e a ti g v  d r fl o nt n d
rs a  i e ra

a tillva a på m jlighet r, Var  försik g, Läg a stor ikt vid etalje , Undvika kon ikter, K nfro era ko flikter irekt, 
Fö öka p ssa in  grupp n, Va  kritisk 

-3 Vara f g ar kt e, Vara ty r törutsä bar, V a ris agand regels rd, Va a tävlingsinrik ad 
-4 Vara a si a nggres v, Var  kräva de 

 
äsaren bör ha i åtanke att det är de värderingar som återfinns i början respektive i slutet av 

 appreciation and consideration samt re-
ult.124 Många av de värderingar som placerats högt upp i värderingstestet går, direkt eller 

tagna värderingar 
om man vill jobba enligt. 

L
uppställningen som är av störst intresse då de värderingar som ligger i mitten är de som upp-
levs som neutrala eller irrelevanta. MMs grupp jobbar alltså efter värderingarna openness and 
humility, take responsibility and live as we learn,
s
indirekt, att relatera till dessa värderingar. Som exempel kan nämnas att den första värderin-
gen, openness and humility utförligare beskrivs med ”we share our knowledge”, ”we help and 
inform each other” och ” We are respectful to one another and our customer, as demanded by 
the situation”. Högt upp i gruppens rangordning av värderingar hamnar att fritt dela med sig 
av information, samarbeta och visa respekt för varandra vilket tyder på att värderingarna är 
väl kommunicerade och operationaliserade i gruppen. Överhuvudtaget går det inte att missta 
sig på att det finns en tydlig likhet mellan värderingsprofilen och de fram
s
 
För den andra gruppen i undersökningen, SSs grupp, ser motsvarande korrelationsmatris ut 
som presenteras i tabell 9. 
 

                                                 
124 För gruppens värderingar, se bilaga D 
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Tabell 9: Resultat av korrelationstest mellan medarbetarna i grupp SSs svar på värderingstestet 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11 S12 S13   S14 S15 S16 S17 

S0 1 0,48 0,25 0,17 0,18 0,3 0,3 0,41 0,32 0,2 0,34 0,46 0,16 0,33 0,11 0,24 0,13 
S1 0,48 1 0,47 0,28 0,27 0,53 0,5 0,36 0,62 0,11 0,51 0,4 0,37 0,35 0,33 0,43 0,2 
S2 0,25 0,47 1 0,19 0,31 0,47 0,3 0,46 0,3 0,62 0,08 0,35 0,14 
S3 0,17 0,28 0,19 1 0,24 0,47 0, 0,24 0,28 -0,02 0,4 0,2 
S4 0,18 0,27 0,49 0,06 
S5 
S6 0,3 0,5 0,17 0, ,16 0,12 0,28 0,12 
S
S8 0,32 0,62 0,56 0,23 
S10  
S11 0,34 0,51 0,3 0,21 0,3 0,14 

 
S13 0,16 

0,33 0,08 -  1 0,18 0,09 
0,43 0,35 0,4 0,49 0,4  0,34 0,39 0,2 0,18 1 0,03 

17 0,13 0,2 0,14 0,2 0,06 0,27 0,12 0,09 0,23 0,04 0,14 0,26 0,13 0 0,09 0,03 1 

0,17 0,34 0,46 0,08 
41 0,5 0,44 0,24 0,3 0,48 

0,31 0,24 1 0,36 0,25 0,38 0,27 -0,08 0,21 0,43 0,3 0,28 0,1 
0,3 0,53 0,47 0,47 0,36 1 0,23 0,53 0,49 0,25 0,3 0,44 0,32 0,43 0,24 0,4 0,27 

41 0,25 0,23 1 0,36 0,32 0,08 0,45 0,35 0,23 0
7 0,41 0,36 0,34 0,5 0,38 0,53 0,36 1 0,36 0,34 0,34 0,53 0,28 0,39 0,08 0,41 0,09 

 0,46 0,44 0,27 0,49 0,32 0,36 1 0,25 0,47 0,37 0,54 0,31 0,34 
0,2 0,11 0,08 0,24 -0,08 0,25 0,08 0,34 0,25 1 0,18 0,08 -0,02 0,09 0,08 0,32 0,04

0,3 0,21 0,3 0,45 0,34 0,47 0,18 1 0,45 0,39 0,1 
S12 0,46 0,4 0,46 0,48 0,43 0,44 0,35 0,53 0,37 0,08 0,45 1 0,31 0,4 -0,04 0,34 0,26

0,37 0,3 0,24 0,3 0,32 0,23 0,28 0,54 -0,02 0,39 0,31 1 0,17 0,21 0,39 0,13 
0,33 0,35 0,62 0,28 0,28 0,43 0,16 0,39 0,31 0,09 0,1 0,4 0,17 1 0,3 0,2 0 S14 

S15 0,11 0,02 0,1 0,24 0,12 0,08 0,34 0,08 0,21 -0,04 0,21 0,3
S16 0,24 0,28 0,41 0,56 0,32 0,3
S

 8 14 10 9 9 13 8 14 14 2 11 13 9 10 3 12 1
 
Även här är alla signifikanta värden positiva. I likhet med MMs grupp ligger de flesta värdena 
strax över tio om än något högre här än i MMs grupp. SS själv uppvisar i likhet med MM ett 
något lägre värde än majoriteten av gruppen och även här kan det tänkas bero på annorlunda 
arbetsuppgifter. I gruppen är det tre individer som avviker kraftigt från resterande, S10, S15 
och S17 men i övrigt visar matrisen på en tydlig korrelation mellan respondenternas värde-
ringsprofiler.  
 
Som tidigare ger vi i bilaga G läsaren möjligheten att relatera siffrorna i matrisen till fyra fi-
gurativa respondenter. Liksom tidigare presenterar vi i tabell 10 även en bild över det centrala 
värderingssystemet i gruppen, alltså gruppens värderingsprofil. Återigen befinner sig de vär-
deringar som är mest karaktäristiska för gruppen längst upp i tabellen och vice versa.  
 
Tabell 10: Framtagen värderingsprofil för grupp SS 

Värderingsprofil grupp SS 

4 Vara flexibel, Vara engagerad 

3 Vara analytisk, Vara noggrann, Samarbeta, Ha kvalitetsfokus 

2 Fritt dela med sig av information, Vara prestigelös, Visa respekt för andra, Agera stödjande mot andra, Vara handlingskraf-
tig, Vara öppen för nya idéer, Vara lugn 

1 
Ha en hög anpassningsförmåga, Lägga stor vikt vid detaljer, Vara individuellt ansvarstagande, Ha en hög grad av integri-

tet, Känna delaktighet, Känna trygghet att själv fatta beslut, Vara kunskapsorienterad, Vara resultatfokuserad, Vara organi-
serad 

0 
Ha en hög grad av självstyrande, Ha en hög grad av lagarbete, Vara tolerant, Vara lättsam, Vara beslutsam, Sträva efter 
personlig utveckling, Uppmuntra och berömma goda prestationer, Vara entusiastisk, Vara kundorienterad, Vara socialt 

ansvarstagande   

-1 Ha en hög grad av stabilitet, Snabbt ta tillvara på möjligheter, Vara villig att experimentera, Vara initiativtagande, Vara 
reflekterande, Ha höga prestationsförväntningar, Försöka passa in i gruppen, Vara informell, Vara rättvis  

-2 Vara innovativ, Vara försiktig, Vara prestationsorienterad, Undvika konflikter, Konfrontera konflikter direkt, Vara kritisk, Ha 
en klar vägledande filosofi 

-3 Vara förutsägbar, Vara risktagande, Vara krävande, Vara tävlingsinriktad 
-4 Vara regelstyrd, Vara aggressiv  
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Även i SSs grupp ser vi tecken på att gruppens värderingar återkomm
125

er i värderingstestet. Det 
gäller främst ”commitment”, ”quality” och ”respect”.  Vidare är det intressant att notera att 

S i i rv  p de  n r he ch a   v e d v
rka  i o  pl a  a g k t k h
 i n.

o e grupps värderingsprofil 
 v f e rj s v r g n  T l

ar lt  a n a te . P g å j  p
e a  

l 1 u k o m n r ch pp ä  

S nte jun eka  ut ogg ann t o  kv litet som ärd ringar han trod e skulle ara 
ma nta  gruppen och s m vi ser acer r sig ”var  nog rann” och ”ha vali etsfo us” ögt 
upp  lista  
 
Genom att korrelera individernas värderingspr filer med respektiv
kan i ta ram n poäng på va e e r pondents ärde ings eme skap med gruppen. abe l 11 
vis resu atet v de na korrel tions st oän en p  var e individs värderingsgemenska  tar 
vi m d oss till komm nde analys. 
 
Tabel 1: Res ltat av orrelati nstest ellan individer as värderingsp ofiler o gru ernas v rderingsprofiler

                                    
MMs g n 0,36 0 ,3 ,5 0 ,71 ,5 0rupp ( =17) ,69 0 0 0 8 0,73 0,59 0,44 0,56 0,73 ,36 0,71 0 0 9 0,6  0,50 0,55 0,74
SSs gr 0 , 5 0 0, , 4 ,47 0 0,35upp (n=17) 0,44 ,73 0 57 0, 8 0,48 0,70 0,55 0,68 0,75 ,33 59 0 62 0,5  0  0,4 0,67

6.2.2 k

t

 En ät 

Individ ä nens v rderi gar Med etaarb rlojalitet

 
Figur 17: Undersökningsmodell med fokus på lojalitet och tillfredsställelse 

6.2.2.1 Lojalite  
den teoretiska referensramen noterade vi att lojalitet kan baseras på en acceptans av företa-

e studi-
r126 har funnit två huvudsakliga faktorer eller grupper av individer och vi valde av den an-

rer till två. Resultatet av faktoranalysen presenteras i tabell 
12. 
 

                                              

I 
gets värderingar, men också på en förväntad belöning. För att möjliggöra studier av samban-
det mellan de olika typerna av lojalitet och värderingsgemenskap vill vi för varje individ be-
räkna en poäng på dennes lojalitet av olika typ. Vi utför en faktoranalys på de tolv lojalitetsre-
laterade uttalandena för att identifiera grupper av individer med liknande svar. Tidigar
e
ledningen att begränsa antalet fakto

   
5 För gruppens värderingar, se bilaga D 

126 O´Reilly, Chatman & Caldwell, 1991, Nazir, 2005. 
12

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgemenskap 
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Tabell 12: Resultat av faktoranalys av lojalitet (n=34) 

Uttalande   
Faktor 1 
Normativ 

Faktor 2 
Instrumentell 

Om Företaget ABs värderingar vore annorlunda skulle jag fortfarande känna sam-
ma tillhörighet till företaget  -0,11 0,80 
Mina privata åsikter Företaget AB skiljer sig från de jag uttrycker offentligt.  -0,48 -0,18 

 0,59 -0,39 
för mina vänner pratar jag om Företaget AB som ett mycket bra företag att arbeta 

-0,27 
0,32 

r hårt jag arbetar f För get  är ekt terat till hur myc t jag ir b -
0,47 

 g
,

önad på Företaget AB är det nödvändigt att jag uttrycker den 
 -0,13 0,51 

Om jag inte blir belönad för det ser jag ingen anledning att lägga ned extra möda 

Sedan jag påbörjade min anställning på Företaget AB har mina värderingar och 
företagets värderingar börjat likna varandra mer och mer.  0,71 0,05 
Min tillhörighet till Företaget AB är främst grundad i gemenskapen mellan mina och 
företagets värderingar.  0,77 0,31 
Vad Företaget AB står för är viktigt för mig. 
In
för.  0,86 
Utöver att vara anställd i Företaget AB känner jag ett slags "ägande" över företaget.  0,60 

Hu ör eta  AB dir rela ke  bl elö
nad.  0,21 
Anledningen till att ja
get AB står för, dess

g föred
 värder

rar Fö
ingar.

retage
 

t AB framför andra företa  är vad Företa-
 0 61 0,56 

För att jag ska bli bel
rätta attityden. 

för Företaget ABs skull.  -0,45 0,13 
Jag är stolt över att berätta för andra att jag är en del av Företaget AB.  0,81 -0,11 
Förklarad del av varians   34,00% 16,07% 
 
Principal Component Analysis med varimax rotation och Kaisers normalisation 
 
Sju uttalanden, vilka representerar en lojalitet bas
ringar definierar faktor 1 som normativ lojalitet. Fyra uttalanden som

erad på en acceptans av företagets värde-
 i huvudsak representerar 

ad på en förväntad belöning definierar faktor 2 som instrumentell lojalitet. 

.2 Tillfredsställelse

en lojalitet baser
Som vi såg i avsnitt 3.2.1 kan individer enligt Kelman ta till sig och acceptera inflytande på 
tre olika sätt: eftergivenhet, identifikation och internalisering. Faktorn vi kallar normativ loja-
litet verkar rymma lojalitet baserat på både identifikation och identifiering medan lojalitet 
baserad på eftergivenhet återfinns i faktorn vi kallar instrumentell lojalitet. Vi beräknar sepa-
rata faktorpoäng, vilka beskriver i vilken utsträckning individen passar in i respektive faktor, 
för normativ och instrumentell lojalitet för varje respondent och tar med oss dessa till kom-
mande analys. 

.2.26  
 olika variabler för att mäta respondenternas tillfredsställel-

se med sitt jobb. Har man flera variabler som mäter ett liknande fenomen kan det vara ett al-
ternativ att sammanföra dessa till ett gemensamt mått, ett index. Eftersom att vi är intressera-
de av att studera det eventuella sambandet mellan värderingsgemenskap och tillfredsställelse 
bedömer vi det lämpligt att skapa ett sådant tillfredsställelseindex. För att testa om det är 
lämpligt att bilda ett index av de olika variablerna genomför vi en reliabilitetsanalys med 
Cronbachs Alpha. Det visar sig att samtliga variabler mäter samma sak och således samman-
för vi dem till ett medelvärdesindex där varje respondent får ett värde eller en poäng på sin 
tillfredsställelse. Detta värde tar vi med oss till kommande analys. 

Vi har valt att använda oss av fem
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6.2.2.3 Värderingsgemenskap och lojalitet samt tillfredsställelse 

 
odell med fokus på sambandet mellan värderingsgemenskap och lojalitet samt sställelse 

 hög värderingsge-
relati  mellan värderings-
lse sa n uppsättn on-

mellan värderingsgemenskap, lojalitet, tillfredsställelse mt en up ng kontrollvaria

 

Figur 18: Undersökningsm  tillfred

Återstår att besvara gör frågan huruvida det finns något samband m
menskap och lojalitet samt tillfredsställelse. Tabell 13 visar k

ellan
or onen

gemenskap, normativ och instrumentell lojalitet, tillfredsställe mt e ing k
trollvariabler. 
 
Tabell 13: Resultat av korrelationstest  sa psättni bler 

  
Värderings- 
gemenskap 

Normativ 
lojalitet 

Instrumentell 
lojalitet Tillfredsställe

Individens värderingar 

Företagets värderingar 

Socialisationsprocess 

Medarbetarlojalitet

lse Kön Ålder Anstäl d lningsti
Värderingsgemenskap 1 0,37* -0,09 0,17 -0 ,13 ,08 0 -0,01 
Normativ lojalitet 0,37* 1 0 0,39* -0 0,14 0,12 

-0,10 0 1 0,37* ,03 
illfredsställelse 0,17 0,39* 0,37* 1 0,13 -0,11 -0,18 

0,13 1 -0,02 0,05 

,11
Instrumentell lojalitet -0,12 -0 -0,29 
T
K
Å

ön -0,08 -0,11 -0,12 
lder 0,13 0,14 -0,03 -0,11 -0,02 1 0,48** 

Anställningstid -0,01 0,12 -0,29 -0,18 0,05 0,48** 1 
* p < 0.05  
** p < 0.01 
 
Av huvudsakligt intresse är den på 5%-ig signifikansnivå signifikanta korrelationen mellan en 
individs värderingsgemenskap och normativ lojalitet. Den indikerar ett positivt samband. Vi 
hittar däremot inget signifikant samband mellan värderingsgemenskap och instrumentell loja-
litet, tillfredsställelse eller någon av kontrollvariablerna kön, ålder och anställningstid. 
 
Att det finns signifikanta samband mellan värderingsgemenskap och normativ lojalitet samt 
mellan normativ lojalitet och tillfredsställelse leder oss däremot att tro att det genom normativ 

direkt samband mellan värderingsgemenskap och tillfredsställelse. 

 
Figur 19: Stigdiagram, tillfredsställelse 

lojalitet kan finnas ett in
För att studera hur och i vilken utsträckning de olika variablerna påverkar varandra genomför 
vi en så kallad stiganalys (eng. path analysis). Relationen mellan variablerna presenteras i 
stigdiagrammet (figur 19) nedan. Stigkoefficienterna kallar vi i diagrammet Pij och korrela-
tionskoefficienterna kallar vi rij. 
 

Medarbetar-
tillfredsställelse

Värderingsgeme p nska

P31, r13

X1 Värderingsgemenskap X

X2 Normativ lojalitet

3 Tillfredsställelse 

P21, r12 P32, r23

 46



6. ANALYS & DISKUSSION 
 

I stiganalysen bryter vi ned de totala effekterna (de observerade korrelationerna i tabell 13) i 
fekt skulle kunna uppstå om 

ariablerna delar en gemensam faktor (eng. common cause) men som vi kunde se i tabellen 
direkta och indirekta/falska effekter. En falsk (eng. spurious) ef
v
ovan är sambandet mellan värderingsgemenskap och tillfredsställelse ej signifikant och av 
den anledningen kan den falska effekten förväntas vara låg. Motsatsvis kan vi förvänta oss en 
viss falsk effekt mellan normativ lojalitet och tillfredsställelse eftersom att sambandet där-
emellan är signifikant. I tabell 14 bryter vi ned de observerade korrelationerna. 
 

Tabell 14: Nedbrytning av de totala, observerade korrelationerna 

Samband Total effekt  = Direkt effekt  + Indirekt effekt  +  Falsk effekt 
Värderingsgemenskap/Normativ lojalitet (r12 = 0,37)  P21     
Värderingsgemenskap/Tillfredsställelse (r13 = 0,17)  P31  P32r12   
Normativ lojalitet/Tillfredsställelse (r23 = 0,39)   P32     P31r12

 
Genom att beräkna den direkta effekten kan vi därefter beräkna den indirekta effekten respek-

gsge-
menskap och normativ lojalitet var för sig har på tillfredsställelse genomför vi en regressions-

alys med tillfred l s e   
larand v regressi nalys esenteras i tabell 15. 

serade b rdena m regressionen gene för d rk de va a 
 effek

l 15: Resultat av regressionsanalys med tillfredsställelse so nde variabel 

tive den falska effekten för sambanden. För att beräkna den direkta effekten värderin

an sställelse som beroende variabe  och värdering gem nskap och normativ
lojalitet som förk e variabler. Resultatet a onsa en pr
De standardi etavä so rerar e fö laran riablern
visar den direkta ten. 
 
Tabel m beroe

Variabel Beta Std. Error t Sig.

(Constant)  0,61 7,25 0 
Värderingsgemenskap (P31= 0,03) 1,06 0,19 0,85

Normativ lojalitet (P32 = 0,38) 0,14 2,15 0,04

Beroende variabel: Tillfredsställelse     
  
När vi nu vet den direkta effekten kan vi beräkna övriga effekter och fylla i tabell 16. 
 
Tabell 16: Nedbrytning av de totala, observerade korrelationerna 

Samband Total effekt  = Direkt effekt  + Indirekt effekt  +  Falsk effekt 
Värderingsgemenskap/Normativ lojalitet (r12 = 0,37)  0,37     
Värderingsgemenskap/Tillfredsställelse (r13 = 0,17)  0,03  0,14   
Normativ lojalitet/Tillfredsställelse (r23 = 0,39)   0,38     0,01 

 
Vi kan konstatera att den totala effekten mellan värderingsgemenskap och tillfredsställelse 
estår av både en låg direkt effekt och en betydligt högre indirekt effekt. Det ger stöd till vår 

tidigare aning att det via normativ lojalitet finns ett indirekt samband mellan värderingsge-
menskap och tillfredsställelse. Värderingsgemenskap ökar alltså normativ lojalitet, vilket i sin 
tur resulterar i högre tillfredsställelse. 

6.3 Avslutande diskussion 
Innan vi avhandlar slutsatserna av studien vill vi understryka att värderingstestet bygger på 
antagandet att värderingar är hierarkiska till sin natur. Så länge motsatsen inte är bevisad före-
faller rangordning onekligen som det bäst lämpade sättet att mäta värderingar och metoden 
har som vi har sett stöd i litteraturen. 
 

b
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Vi vill göra läsaren uppmärksam på gruppernas konstellationer då dessa är en viktig faktor 
som skulle kunna påverka resultaten av studien. Grupperna framstår som hom
avseenden förutom den könsmässiga fördelningen. Detta skulle kunna innebära att gruppernas 
värderingar påverkas av manlig eller kvinnlig dominans vilket i sådana fall skulle påverka 
materialet till studien och därigenom delvis studiens utfall. Dock visar tabell 13 i analysen att 
kön inte är en signifikant faktor sett till gruppen som helhet vilket leder oss till slutsatsen att 
kön kan ha påverkat värderingarna i grupperna var för sig men inte analysen. Då frågan om 
huruvida kön påverkar värderingar i gruppen faller utanför studiens syfte avser vi att läm
den obesvarad.  
 

ogena i alla 

na 

ra de inledande problemformuleringarna: 

ch det uppföl-
sektionernas arbete är en känsla av samhö-
möjligheten att delta i processen vilket är en 

el av arbetet r egripliga, 
e kriv g. Sä sk lt MM verkar ha hittat ett lämpligt 

d att han har byggt in värderingarna i pro-
ra un e ety en a  värderingarna utan ger också feed-

eringar i Företaget AB. Dock anser vi det vara tydligt att det i analysen av värderingstestet 
ensamma värde-

tycks inte dela värderingarna i samma utsträck-
 majoriteten av gruppen. 

a att störr v de värd om ingår i värderingstestet är positivt 
gar ligg  även väldigt nära varandra innebördsmässigt. Detta 

t inte 
entuella 

amband mellan respondenter kan tilldelas större vikt då liknande rangordningar pekar på 
mstår som osannolikt att värderingsgemenskapen 

p. 

 det r ringsgemenskap och medarbetares lojalitet 
lse med si

Avslutningsvis vill vi besva
 

- Hur arbetar Företaget AB för att införliva gemensamma värderingar i företaget och 
vilket är resultatet av detta arbete? 

 
Både MM och SS framstår som väl insatta i området och det värderingsarbete som utförts i 
grupperna stämmer i mångt och mycket överens med de teorier som presenterades i den teore-
tiska referensramen. Utgår vi från de tre steg som Blanchard och O´Connor presenterar anser 

i att både MM och SS lyckats väl när det gäller framtagande, kommunikation ov
jande arbetet med värderingar. Genomgående för 
righet och gemenskap. Alla medarbetare har getts 
mycket väsentlig d . Värderingarna framstå  som både konkreta och lättb
allra helst när de åtföljs med en utförlig b s nin r i
uppföljningsverktyg av värderingsarbetet i och me
jektkontrakt. Detta inte ba derstryk r b dels v
back på hur pass väl de efterlevs. Vi anser att det finns god anledning att tro att det finns ge-
mensamma värderingar i gruppen. Detta bekräftas också av värderingstestet, där de allra flesta 
medarbetarna uppvisar där en signifikant korrelation. 
 
Studien är av explorativ karaktär och som en följd av att det inte tidigare genomförts någon 
studie som med exakt samma mätverktyg mäter värderingsgemenskap anser vi oss inte ha 
tillräckligt empiriskt stöd för att kunna konstatera till vilken grad det finns gemensamma vär-
d
går att påvisa gemensamma värderingar i båda grupperna och att dessa gem
ringar uppvisar klara likheter med de värderingar som de respektive grupperna vill jobba ef-
ter. Endast ett fåtal individer i båda grupperna 
ning som
 
Vi vill understryk e delen a eringar s
laddade och många värderin er
höjer förmodligen den upplevda svårighetsgraden på testet men innebär samtidigt att de
finns någon självklar eller korrekt rangordning. I förlängningen leder detta till att ev
s
specifika gemensamma värderingar. Det fra
skulle vara en ren slum
 

- Vilket samband finns mellan vä de
samt tillfredsställe tt jobb? 
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Vi har funnit ett samband mellan värderingsgemenskap och vad vi kallar normativ lojalitet. 
Normativ lojalitet rymmer som tidigare nämnts lojalitet som baseras på identifikation och 
identifiering, till skillnad från lojalitet som baseras på förväntad belöning. Slutsatsen är att 
nivån av normativ lojalitet varierar med nivån av värderingsgemenskap. Det gör att vi kan 
ansluta oss till tidigare forskning som funnit att en högre grad av värderingsgemenskap leder 
till en högre grad av normativ lojalitet. Vidare kan vi visa på ett indirekt samband mellan vär-

e via medarbetares normativa lojalitet. Detta indirekta 

orskning inom ämnesområdet värderingar är, om inte begränsad så i alla fall långt ifrån full-
stän g
gedigen ch analys av värderingsgemenskap. Det samband 

ellan värderingsgemenskap och lojalitet samt tillfredsställelse som vi funnit är i linje med 

deringsgemenskap och tillfredställels
samband innebär att en högre grad av värderingsgemenskap leder till en högre grad av norma-
tiv lojalitet som i sin tur leder till en högre grad av tillfredställelse. Tidigare forskning har 
funnit ett direkt samband vilket vi i vår studie inte kunnat styrka. Dock visar vi, som nämnts 
ovan, på samma koppling men genom ett indirekt samband. 
 
Vårt teoretiska bidrag består i att vi har sammanställt en teoretisk referensram som belyser 
begreppet värderingar ur en rad olika aspekter. Genom att sammanföra olika teoretikers reso-
nemang kring värderingar har vi målat upp en bild av värderingar på både individ- och grupp-
nivå samt deras funktion i interaktionen mellan individ och företag. Vidare anser vi att vi ge-
nom att sammankoppla olika metoder har skapat ett övergripande mätverktyg som tidigare 
saknats. Vår förhoppning är att vi därigenom lagt grunden till framtida studier inom området. 
Resultaten från vår studie är i linje med tidigare forskning och styrker därmed hypotesen att 
det finns ett samband mellan värderingsgemenskap och medarbetarlojalitet och medarbetar-
tillfredsställelse. 

6.3.1 Förslag till vidare forskning 
F

di . Vi anser att vidare forskning i likhet med vår studie är önskvärd för att skapa en mer 
 empirisk bas vad gäller mätning o

m
flera tidigare studier och naturligtvis ett bidrag till forskning inom området, men för att få än 
starkare stöd för de funna sambanden är fortsatt forskning naturligtvis önskvärd. Vi efterfrå-
gar inte minst forskning omfattande ett större antal individer. Det är vår fasta övertygelse att 
det finns andra variabler som påverkas av en hög värderingsgemenskap och att undersöka 
sådana samband är ett intressant uppslag till vidare forskning. Vi har inte i detalj studerat de 
eventuella negativa effekter som värderingsgemenskap kan resultera i på ett företag. Ett ytter-
ligare förslag på fortsatt forskning är således risker med värderingar. 
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BILAGA A – INTERVJUMALL SEKTIONSCHEFER 
 

BIL

Bakgrundsvariabler 
 

 

 Up

 Tror du att testet kommer att visa likheter mellan medarbetare och chefer? Bör, troligt? 

Ås ch lojalitet? 

 Hu

Va

Hu get? 

Vad innebär dessa värderingar? 
Vilka syften vill ni uppnå med dessa värderingar? 

git fram dessa värderingar? (Vilka tog fram dem? Är de grundade i Företaget 

ärderingsarbete i sektionen 
Anser du att värderingar är en viktig del i din sektions verksamhet? 

om chef för att implementera värderingar i verksamheten i din sektion 

ärderingarna? 
Upplever du att dina medarbetare tillämpar värderingarna i sitt dagliga arbete? 

rbetet med värderingar för dig som chef/för dina medarbeta-

Tacka för att de tagit sig tid 
 Kan vi återkomma med uppföljande frågor om det skulle vara önskvärt? 

AGA A – INTERVJUMALL SEKTIONSCHEFER 
 

 ”Berätta om dig själv!” Ålder? Tidigare anställningar? Tid i Företaget AB? Anställning och
anställningstid? 

Diskussion om testet 
pfattning om testet? 

 Vad tror du att det kommer att visa? 
 Tror du att testet kommer att visa likheter mellan medarbetare? 

 Motivera värderingarna du placerat topp 2/botten 2 i värderingstestet 
ikter om koppling till tillfredställelse o 

 
Övergripande om värderingar 

r ser du på värderingar och deras funktion i ett företag? (”kortfattat”) 
 Vilka är Företaget ABs värderingar? 

d innebär Företaget ABs värderingar?  

 Vilka syften vill Företaget AB uppnå med dessa värderingar? 
 Vet du hur dessa värderingar togs fram? 
 Vilka tog fram dem? 

r kommuniceras Företaget ABs värderingar inom företa 

 
Egna värderingar i sektionen? I så fall: 

 Vilka värderingar har ni? 
 

 

 Hur har ni ta
ABs övergripande värderingar?) 

 
V

 

 Hur arbetar du s
(kontinuerligt?)?  

 Upplever du att dina medarbetare tar åt sig och accepterar v
 

 Vilka fördelar/nackdelar har a
re? 

 
Avslutning 

 

 



BILAGA B – ENKÄT OCH VÄRDERINGSTEST 
 

BILAGA B – ENKÄT OCH VÄRDERINGSTEST 
 
Hej! 
 
 

ren och Magnus Larsson och studerar till civilekonomer vid Handels-
varande skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om värderingar 

. Som en del av denna uppsats genomför vi en under-
n av de utvalda och vi ber 

tort bidrag till vår undersökning. Den 
ommande analysen kommer inte

 
Vi heter Marcus Dahlg
högskolan i Umeå. För när
och värderingsarbete inom Företaget AB
sökning i ett par sektioner inom Företaget AB. Din sektion är e
härmed om Ditt deltagande. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och skulle innebära ett s
k  att göras på individuell nivå och vi efterfrågar heller inte 

r att behandlas konfidentiellt och Dina svar kommer inte att 

rsta delen är en övning där vi ber Dig svara på 
ktäristiska för ditt agerande i 

 av en kortare enkätundersökning där du ombeds 
g du instämmer i en rad uttalanden. Undersökningen beräknas ta om-

ellt. När Du genomfört hela undersökningen ber vi 
rtet i vilket det kom samt överlämna detta till våra representanter 

 chef. 

 

Ditt namn. Samtliga svar komme
kunna identifieras. 
 
Undersökningen består av två delar. Den fö
vilka värderingar som Du anser vara (respektive inte vara) kara
Ditt dagliga arbete. Den andra delen består
ange i vilken utsträcknin
kring 30 minuter. 
 
Undersökningen skall genomföras individu
Dig lägga allt material i kuve
på plats, alternativt till din närmaste
 
Tack för Din medverkan! 

 
 
Marcus Dahlgren Magnus Larsson 

 



BILAGA B – ENKÄT OCH VÄRDERINGSTEST 
 

DEL I 
 
Innan vi går vidare vill vi be Dig fylla i nedanstående:  

lder?  __ 

ön?  Kvinna Man 

v gärna loss detta instruktionsblad så att Du slipper bläddra fram 
ch tillbaka. 

lär. Din uppgift är att sortera värderingarna efter vad som är karaktäris-
skt för Ditt agerande i Ditt dagliga arbete. Svarsformuläret är även till för att visualisera 

uppgift är att läsa värderingarna på lapparna noggrant och dela upp dem i 
tre högar:  

ej

 
Å
 
K
 
Antal år i Företaget AB? __ 
 
Dessa instruktioner guidar Dig genom undersökningen. Läs varje punkt noggrant innan du 
påbörjar undersökningen. Ri
o
 
Den här delen av undersökningen handlar om värderingar. Vi är intresserade av vad som är 
viktigt för Dig i Ditt dagliga arbete. Du har blivit tilldelad 54 lappar med vardera en värdering 
samt ett svarsformu
ti
och underlätta rangordningen av värderingarna så ta gärna del av det redan här. Siffrorna på 
lapparna är slumpmässigt tilldelade och endast relevanta för vår administration. Eftersom att 
vi är intresserade av Dina åsikter finns det inga korrekta eller felaktiga svar. 
 

1. Din första 

 
• en hög för värderingar som är karaktäristiska för Ditt agerande 
• en hög för värderingar som  är karaktäristiska för Ditt agerande 
• en hög för värderingar som varken är karaktäristiska eller ej karaktäristiska för 

e (neutrala) eller som Du av någon anledning finner irrelevanta  
 

2. Ta högen med värderingar som är karaktäristiska för Ditt agerande och läs dem igen. 
 

äst

Ditt agerand

• Välj de två värderingar som b  beskriver vad som karaktäriserar Ditt ageran-
de i Ditt dagliga arbete. Fyll i siffrorna på dessa två lappar i var sin ruta under 
kategori 9 på svarsformuläret (rutorna i samma kategori har ingen inbördes 
rangordning). Lägg sedan dessa två lappar åt sidan.  

• Nästa steg är att ur de kvarvarande lapparna i samma hög välja ut de fyra vär-
deringar som bäst beskriver vad som karaktäriserar Ditt agerande i Ditt dagliga 
arbete. Fyll i siffrorna på dessa under kategori 8 på svarsformuläret.  

• Har du lappar kvar vill vi att du placerar ut dem på samma vis som ovan, med 
början på kategori 7 och sedan fallande, tills de är slut. 

 
3. Ta högen med värderingar som ej är karaktäristiska för Ditt agerande i Ditt dagliga ar-

bete och läs dem igen. Följ samma procedur som under steg 2 fast välj den här gången 
ut de värderingar som Du anser är minst karaktäristiska för Ditt dagliga arbete och 
börja i kategori 1 på svarsformuläret. 

 
4. Slutligen, ta de kvarvarande lapparna och läs dem igen. Placera sedan in dem i de 

tomma rutorna i spelplanen enligt samma princip som tidigare. När Du fyllt alla rutor 
kan Du gå vidare till undersökningens andra del. 
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BILAGA B – ENKÄT OCH VÄRDERINGSTEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 över-
läm
 

DEL II 
 
Vi presenterar nedan en rad påståenden som vi önskar att Du tar ställning till. Markera ditt 
svar med ett kryss. 
 
 
  
1. Om Företaget ABs värderingar vore annorlunda skulle jag 

fortfarande känna samma tillhörighet till företaget. 
 
2. Jag känner mig sammantaget nöjd med mina överordnade. 

3. Mina privata åsikter om Företaget AB skiljer sig från de jag 
uttrycker offentligt. 

4. Sedan jag påbörjade min anställning på Företaget AB har 
mina värderingar och företagets värderingar börjat likna 
varandra mer och mer. 

5. Jag känner mig sammantaget nöjd med möjligheterna till 
avancemang inom företaget. 

6. Min tillhörighet till Företaget AB är främst grundad i ge-
menskapen mellan mina och företagets värderingar. 

7. Jag känner mig sammantaget nöjd med mina medarbetare. 

8. Vad Företaget AB står för är viktigt för mig. 

9. Inför mina vänner pratar jag om Företaget AB som ett 
mycket bra företag att arbeta för. 

10. Utöver att vara anställd i Företaget AB känner jag ett slags 
”ägande” över företaget. 

11. Jag känner mig sammantaget nöjd med min lön. 

12. Hur hårt jag arbetar för Företaget AB är direkt relaterat till 
hur mycket jag blir belönad. 

13. Anledningen till att jag föredrar Företaget AB framför andra 
företag är vad Företaget AB står för, dess värderingar. 

14. För att jag ska bli belönad på Företaget AB är det nödvän-
digt att jag uttrycker den rätta attityden. 

15. Jag känner mig sammantaget nöjd med mina arbetsuppgif-
ter. 

16. Om jag inte blir belönad för det ser jag ingen anledning att 
lägga ned extra möda för Företaget ABs skull. 

17. Jag är stolt över att berätta för andra att jag är en del av Fö-
retaget AB. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nu har Du genomfört hela undersökningen. Lägg allt material i kuvertet i vilket det kom samt
na detta till våra representanter på plats, alternativt till din närmaste chef.  

Återigen, tack för din medverkan! 

Instämmer inte alls Instämmer helt



BILAGA C – VÄRDERINGSLISTA 
 

 

 C – VÄRDERINGSLISTA 

. Adaptability 

. Stability 
dictability 

5. Being Innov
6 e
7  A w
8. Risk 
9 e
10. Autonom
1
12. B
13. Pay
1
15. B
16. S
17. Emphasizing
tion 
18. B
19. Fairn
2
21. T
22. Informality
2
24. Being 
2
26. Being 
2
28. A
29. Ta
3
31. A
32. Being d
3
34. Having
3
36. H  
37. 
3
39. L
40. Confronting 
4
42. F
43. Working 
4
45. Working long hours 
46. Not being
4
48. B
49. Having
5
51. B riented 
52. Having a clear guiding philosophy 

1. vara flexibel 
2. ha en hög anpassningsförmåga 
3 bilitet 
4. va  förutsägbar 
5. va  innovativ 
6. snabbt ta tillvara på möjligheter 
7. vara villig t experimentera 
8. vara risktag nde 
9. vara försiktig 
10. ha en hög grad av självstyrande 
11. vara regelstyrd 
12. vara analy k 
13. lägga stor vikt vid detaljer 
14. vara noggrann 
15. ha en ad av lagarbete 
16. fritt dela med sig av information 
17. vara engagerad 
 
18. vara prestigelös 
19. vara rättvis 
20. visa respekt för andra 
21. vara tolerant 
22. vara informell 
23. vara lättsam 
24. vara lugn 
25. agera stödjande mot andra 
26. vara aggressiv 
27. vara beslutsam 
28. vara handlingskraftig 
29. vara initia vtagande 
30. vara reflekterande 
31. vara estationsorienterad 
32. vara ävande 
33. vara ellt ansvarstagande 
34. ha höga prestationsförväntningar 
35. sträva efter personlig utveckling 
36. ha en hög grad av integritet 
37. känna delaktighet 
38. uppmuntra och berömma goda prestationer 
39. undvika konflikter 
40. konfrontera konflikter direkt 
41. vara öppen för nya idéer 
42. försöka passa in i gruppen 
43. samarbeta
44. vara entusiastisk 
45. känna try ghet att själv fatta beslut 
46. vara kunskapsorienterad 
47. ha kvalitetsfokus 
48. vara kundorienterad 
49. vara krit k 
50. vara socialt ansvarstagande 
51. vara resultatfokuserad 
52. ha en klar vägledande filosofi 

BILAGA
 
1. Flexibility 
2
3
4

. ha en hög grad av sta
. Pre

ative 
. B ing quick to take advantage of opportunities 

illingness to experiment .
taking 

. B ing careful 
y 

1. Being rule oriented 
eing analytical 

ing attention to detail 
4. Being precise 

eing team oriented 
haring information freely 

 a single culture throughout the organiza-

eing people oriented 
ess 

0. Respect for the individual´s right 
olerance 

 
3. Being easy going 

calm 
5. Being supportive 

aggressive 
7. Decisiveness 

ction orientation 
king initiative 

0. Being reflective 
chievement orientation 

emanding 
3. Taking individual responsibility 

 high expectations for performance 
5. Opportunities for professional growth 

igh pay for good performance
Security of employment 

8. Offers praise for good performance 
ow level of conflict 

conflict directly 
1. Developing friends at work 

itting in 
in collaboration with others 

4. Enthusiasm for the job 

 constrained by many rules 
7. An emphasis on quality 

eing distinctive-different from others 
 a good reputation 

0. Being socially responsible 
eing results o

53. Being competitive 
54. Being highly organized 

53. vara tävlingsinriktad 
54. vara organiserad

ra
ra

at
a

tis

 hög gr

ti

 pr
 kr
individu

 

g

is



BILAGA D – SEKTIONERNAS VÄRDERINGAR 
 

 

DERINGAR 

NGAR I GRUPP MM

BILAGA D – SEKTIONERNAS VÄR
 
VÄRDERI  

SS AND HUMILITY 

are respectful to one another and our cu anded by the situation 

NSIBILITY AND LIVE AS W
ys do our best 

rds our shared goals 
onsible for both our own and th

e unfor ly 

 AND CONSIDERATION 
e that has done a good

care of one another, both as colleagues and individuals 
e if someone is not feeling well and act out of consideration 

ce the right amount of hours 
ers are satisfied and returning 

er systems on time with the qualit

 
1. OPENNE

• We share our knowledge 
rm each other • We help and info

• We stomer, as dem
  
2. TAKE RESPO E LEARN 

• We alwa
• We strive towa
• We are resp e group’s development 
• We keep our promises, and announc

  
eseen challenges immediate

3. APPRECIATION
• We appreciate anyon  job 
• We 
• We notic

  
4. RESULTS 

• We invoi
• Our custom
• We deliv y agreed upon 
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VÄRDERINGAR I GRUPP SS 

rt bästa och ta ansvar för varandra, vårt arbetsklimat och 

 individer har ett ansvar att kommunicera när vi inte kän-

uni-

mang. 
r vi kommer och går. 

 
QU

 kan förvän-

- Vi talar om för beställaren/uppdragsgivaren vad vi behöver för att kunna utföra vårat 

 
RESPE

ra egna, kunders och kolle-
gors åsikter, idéer och förutsättningar. 

 
- Vi värderar allas åsikter och idéer lika mycket. 
- Vi lyssnar på varandra och är lyhörda. 
- Vi visar hänsyn och säger till om vi blir störda då vi jobbar i ett öppet kontors land-

skap. 
 
SUCCESS 

• Framgång är att vara kompetent både socialt och professionellt samt att nå våra mål. 
 

- Vi uppmärksammar att någon har gjort något bra och ger uppmuntran. 
- Vi kommunicerar vårt behov av vidareutveckling. 
- Vi är öppna för att dela med oss av vår kompetens och erfarenheter. 
- Vi är delaktiga i att ta fram och nå våra mål. 

 
SATISFACTION 

• Tillfredsställelse är att bli sedd, ge och få feedback, ha balans mellan arbets-
liv/privatliv, och att känna att man gör något meningsfullt. 

 
- Vi uppmärksammar att någon har gjort något bra och ger uppmuntran. 
- Vi kommunicerar när vi upplever att vi har obalans i livet. 
- Vi söker svaret på ”varför” det vi gör är viktigt. 

 
OMMITMENT C
• Engagemang är att göra vå

våra uppdrag. 
• Det innebär också att vi som

ner engagemang. 
 
- Vi uppmärksammar att någon har gjort något bra och ger uppmuntran. 
- Vi tar ansvar för att själva påverka situationen om något inte stämmer och komm

cerar om vi behöver stöd. 
r chef om vi inte känner engage- Vi kommunicerar till vå

- Vi säger hej, adjö och trevlig helg nä

ALITY 
• Kvalitet är att leverera utifrån givna förväntningar, kommunicera vad som

tas och att hålla givna löften. 
 

- Vi är tydliga med vad som kan förväntas. 
- Vi håller vad vi lovar. 
- Vi kommunicerar snarast när vi inte kan hålla vad vi lovar. 

arbete. 

CT 
• Respekt innebär att visa förtroende för och respektera vå

 



BILAGA E – UTFALL AV VÄRDERINGSTESTET PÅ GRUPP MM 
 

BILAGA E – UTFALL AV VÄRDERINGSTESTET PÅ GRUPP MM 
Grupp MM Minsta värde Största värde Medel Median Std. Avvikelse 
43. s aam rbeta -1 4 2,06 2 1,39
12. vara a -2 4 1,82 2 1,74nalytisk 
20. v risa espekt för andra 0 3 1,76 2 0,9
16. fritt de  0 4 1,65 2 1,17la med sig av information
47. ha kvalitetsfokus -2 4 1,65 2 1,93
17. v  e 1 1,91ara ngagerad -2 4 1,47 
35. s aträv  efter personlig utveckling -2 4 1,47 2 1,62
14. v  nara oggrann -3 4 1,12 2 2,09
25. agera -2 4 1,12 1 1,5 stödjande mot andra 
41. v  ö ,12 1 1,58ara ppen för nya idéer -1 3 1
15. h n ,06 2 1,6a e  hög grad av lagarbete -2 3 1
38. u u 1 1 1,5ppm ntra och berömma goda prestationer -3 3
1. vara flexibel -1 4 0,94 1 1,25
30. vara reflekterande -2 3 0,88 1 1,41
18. v  para restigelös -2 4 0,82 1 1,74
33. vara i -1 3 0,82 1 1,29ndividuellt ansvarstagande 
44. vara entusiastisk -3 4 0,71 1 1,93
51. v  r -2 4 0,59 0 1,84ara esultatfokuserad 
2. ha  h -2 3 0,53 1 1,12 en ög anpassningsförmåga 
37. k a 0,47 0 1,33änn  delaktighet -1 4
36. h n 0,35 0 2,42a e  hög grad av integritet -3 4
48. v  kara undorienterad -2 4 0,29 -1 2,14
19. vara r -2 3 0,24 0 1,39ättvis 
24. vara lu -2 4 0,24 0 1,71gn 
29. vara initiativtagande -3 3 0,18 0 1,51
21. vara tolerant -2 3 0,12 0 1,54
28. v  hara andlingskraftig -2 3 0,12 0 1,5
10. ha en -3 2 0,06 0 1,43 hög grad av självstyrande 
31. vara prestationsorienterad -2 3 0,06 0 1,68
46. v  k 3 0,06 0 1,78ara unskapsorienterad -2
23. v  l 2 -0,06 0 1,2ara ättsam -3
22. v  iara nformell -3 3 -0,18 0 1,59
45. k aänn  trygghet att själv fatta beslut -2 2 -0,18 0 1,24
27. vara beslutsam -3 3 -0,24 0 1,39
54. vara organiserad -3 3 -0,24 -1 1,86
5. vara innovativ -3 3 -0,35 -1 1,8
50. v  sara ocialt ansvarstagande -3 3 -0,35 0 1,66
7. vara villig att experimentera -2 2 -0,41 -1 1,62
3. ha en hög grad av stabilitet -2 2 -0,59 -1 1,23
52. h n -1 1,84a e  klar vägledande filosofi -3 3 -0,59 
34. h ö 4 -0,65 -1 1,69a h ga prestationsförväntningar -3
42. f k -1 1,36örsö a passa in i gruppen -3 1 -0,71 
6. sn t -1 1,35abb  ta tillvara på möjligheter -4 1 -0,76 
40. k ro 2 -1,12 -1 1,8onf ntera konflikter direkt -4
49. vara kritisk -4 2 -1,18 -1 1,85
39. undvika konflikter -4 3 -1,29 -1 1,93
9. va öra f rsiktig -3 4 -1,35 -2 2,03
13. läg ag  stor vikt vid detaljer -4 3 -1,35 -2 1,97
4. vara fö -1,53 -2 1,74rutsägbar -4 2
53. v  t -2 1,82ara ävlingsinriktad -4 2 -1,76 
11. v -2 1,3ara regelstyrd -4 0 -2,06 
8. va is -2,24 -3 1,75ra r ktagande -4 2
32. v  k 4 -2,24 -3 1,99ara rävande -4
26. vara aggressiv -4 1 -3,35 -4 1,37

 



BILAGA F – UTFALL AV VÄRDERINGSTESTET PÅ GRUPP SS 
 

BILAGA F – UTFALL AV VÄRDERINGSTESTET PÅ GRUPP SS 
 
Grupp SS Minsta värde Största värde Medel Median Std. Avvikelse 
17. vara engagerad  -1 4 2,12 2 1,32
1. vara flexibel -1 4 1,82 12 ,38
47. ha kvalitetsfokus -1 4 1,76 3 1,86
43. samarbeta -2 4 1,71 2 1,76
14. vara noggrann -1 4 1,41 1 1,42
12. vara analytisk -4 4 1,18 2 2,7
16. fritt dela med sig av information  -2 3 1,18 1 1,47
41. vara öppen för nya idéer -3 4 1,18 12 ,85
24. vara lugn -1 4 1,06 0 1,78
20. visa respekt för andra -3 3 0,88 11 ,62
28. vara handlingskraftig -2 3 0  1,88 1 ,54
18. vara prestigelös  -3 4 0,82 1 1,85
25. agera stödjande mot andra  -2 2 0,82 1 1,13
33. vara individuellt ansvarstagande  -2 4 0,82 1 1,63
37. känna delaktighet -2 4 0,76 1 1,82
45. känna trygghet att själv fatta beslut  -1 3 0,76 1 1,39
2. ha en hög anpassningsförmåga  -2 3 0,71 1 1,72
36. ha en hög grad av integritet -2 4 0,71 0 1,83
46. vara kunskapsorienterad -3 3 0,65 1 1,41
51. vara resultatfokuserad -3 3 0,59 1 1,94
54. vara organiserad -3 4 0,59 1 1,84
13. lägga stor vikt vid detaljer  -3 4 0,53 1 1,87
38. uppmuntra och berömma goda prestationer  -2 4 0,53 0 1,62
23. vara lättsam -1 2 0,47 0 0,87
15. ha en hög grad av lagarbete -3 3 0,18 1 1,78
48. vara kundorienterad -2 4 0,18 0 1,59
10. ha en hög grad av självstyrande -3 3 0,12 0 1,8
35. sträva efter personlig utveckling -4 4 0,12 0 2,18
44. vara entusiastisk -2 3 0,06 0 1,25
21. vara tolerant -3 3 0 0 1,54
27. vara beslutsam  -3 3 0 0 1,41
50. vara socialt ansvarstagande -3 3 -0,06 0 1,48
29. vara initiativtagande -2 3 -0,12 0 1,41
42. försöka passa in i gruppen  -3 3 -0,18 0 1,7
19. vara rättvis -3 2 -0,29 0 1,69
22. vara informell -3 3 -0,35 -1 1,58
3. ha en hög grad av stabilitet -3 2 -0,41 -1 1,73
6. snabbt ta tillvara på möjligheter  -2 4 -0,41 -1 1,84
7. vara villig att experimentera -4 3 -0,41 -1 1,94
34. ha höga prestationsförväntningar  -3 3 -0,47 0 1,84
30. vara reflekterande -4 1 -0,65 -1 1,46
49. vara kritisk -3 2 -0,65 -1 1,84
5. vara innovativ -3 2 -0,94 -1 1,71
40. konfrontera konflikter direkt -4 2 -1,12 1-1 ,73
31. vara prestationsorienterad  -3 2 -1,18 -1 1,33
52. ha en klar vägledande filosofi  -4 4 -1,29 -2 1,76
9. vara försiktig -4 1 -1,59 -2 1,54
39. undvika konflikter -4 2 -1,59 -2 1,62
53. vara tävlingsinriktad  -4 4 -1,82 -2 2,01
8. vara risktagande -4 1 -1,88 -2 1,41
4. vara förutsägbar -4 1 -2 1-2 ,22
32. vara krävande -4 1 -2,12 -3 1,54
11. vara regelstyrd -4 0 -2,18 -2 1,24
26. vara aggressiv -4 1 -2,88 -4 1,76
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BILAGA G – KORRELATION MELLAN MEDARBETARE OCH 
FIGURATIVA RESPONDENTER 

7 respektive 9 i kapitel 6 visar graden av överensstämme ellan dividern
ktionernas svar på värderingstestet. För att ge lä ren t att latera des

kapar vi med hjälp av en slumptalsgenerator fyra stycken figurativa responden
g till de riktiga respondenterna. 

n medarbetarna i grupp MM och en uppsättning framslumpade m be

Tabellen ger en bild över vilka värden 
figurativ respondent med en helt slum
m ssig rangor ing ärde garna sk
le ge i korrelationsmatrisen. Resulta
v ar tydligt a vår urati  responde
t  uppvisar  lå orrela n med 
r tiga respon nte Sign kant kor
lation går endast a rka vid ett tillfä
f  tre av de ra f tiva spondent
n  Detta sty er ppfa ing om 
det existerar geme ma rderinga
gruppen. 
 
 
 
 
 
 

mellan medarbetarna i grupp SS och en uppsättning framslumpade me beta

S a proce r besk s ovan g
l nande resu t f upp S . Tre av 
fyra figurativa respondenterna uppvisar 
ingen signifikant korrelation med de rik
g responden na den rde respo
denten visar signifikant korrelation m
endast en. Återigen förstärker detta vå
slutsatser om att det finns gemensamm
v deringar i g pp
 
 
 
 

 
Tabellerna lse m  in a i 
de respektive se sa  någo  re sa 
siffror till s ter 
för att visa hur de förhåller si
  
Resultat av korrelationstest mella edar tare 

en 
p-

ä dn  på v rin ul-
tet 

is tt a fig va n-
er en g k tio de 
ik de rna. ifi re-

tt sty lle 
ör fy igura re er-
a. rk vår u ttn att 

nsam vä r i 

 
Resultat av korrelationstest dar re 

amm du som riv er 
ik lta ör gr S de 

ti-
a ter  och fjä n-

ed 
ra 
a 

är ru en. 

  SLUMP1 SLUMP2 SLUMP3 SLUMP4 

M0 0,06 0,05 -0,12 -0,06 
M1 -0,11 0,12 -0,12 0,15 

,16 0,20 -0,01 
-0,30 -0,04 
0,07 0,12 
-0,19 0,12 

7 -0,09 -0,04 
0,00 -0,18 -0,32 
0,08 -0,04 -0,24 

 0,25 0,04 0,04 
0,31 0,00 -0,15 

6 -0,07 
,04 0,02 -0,06 
01 -0,09 -0,20 

-0,03 -0,10 
-0,01 0,04 

 0,08 -0,13 -0,05 

0

M2 -0,14 -0
M3 -0,12 0,20 
M4 -0,16 0,12 

 M5 -0,26 0,19
,1M6 -0,13 -0

M7 0,17 
M9 -0,09 
M10 0,03
M11 -0,06 
M12 -0,17 0,10 -0,1
M13 -0,22 -0
M14 0,00 -0,
M15 0,00 -0,12 
M16 -0,22 -0,01 
M17 -0,07
 1 1 1

  SLUMP1 SLUMP2 SLUMP3 SLUMP4 

S0 0,12 -0,20 -0,08 -0,05 
S1 -0,14 0,04 -0,12 -0,05 

 -0,09 -0,09 
0,14 -0,10 0,08 

-0,10 0,10 
0,20 -0,17 0,26 

0,02 0,13 0,02 -0,06 
0,00 -0,22 0,03 
0,04 -0,26 0,04 

3 -0,16 0,05 
-0,24 -0,02 -0,17 -0,10 

 0,06 -0,21 0,08 
0,05 0,04 -0,03 

2 0,19 -0,18 -0,03 
10 0,08 -0,23 0,05 
20 0,03 -0,13 -0,02 

27 -0,05 0,13 0,30 
0

S2 -0,04 0,07
S3 -0,03 
S4 0,00 0,20 
S5 -0,15 
S6 
S7 -0,17 
S8 -0,08 
S10 0,13 -0,1
S11 
S12 -0,06
S13 -0,02 
S14 0,0
S15 -0,
S16 0,

S17 -0,

 0 0 1
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