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Vilket värde visar värdegrunden?  
 
En studie om hur företags värdegrund uppfattas av arbetstagare och 
arbetssökande. 
 
Ludvig Stigell och Mikaela Tudeen 

 
Sammanfattning 

 
Studiens syfte är att undersöka hur arbetstagare inom rekryterings- och bemanningsbranschen 
uppfattar värdegrunden inom företag och i arbetssökandet, samt vad den har för betydelse för dem. 
Vidare är syftet att undersöka uppfattningen av värdegrunden hos arbetstagarna i relation till 
Employer Branding. Undersökningen består av sex intervjuer med personer som arbetar inom 
rekryterings- och bemanningsbranschen i Stockholmsområdet. Resultatet visar att värdegrunden 
uppfattas olika beroende på hur arbetsgivaren arbetar med förmedlingen av den. Resultatet analyseras 
med hjälp av Rousseau & Parks (1993) förklaringsmodell det psykologiska kontraktet och främst 
genom dess tre komponenter löfte, ersättning och acceptans. Vidare analyseras arbetstagarnas mål 
med sin anställning. De slutsatser som studien bidrar med är att arbetstagarna ger mer mening åt ett 
företags värdegrund som arbetstagare, det vill säga internt, än när de ser värdegrunden externt, som 
arbetssökande. Slutsatsen dras även att de arbetstagare som anser att värdegrundens främsta syfte är 
extern Employer Branding inte tar till sig värdegrunden i samma utsträckning som arbetstagarna som 
anser att värdegrundens huvudsyfte är att påverka företaget internt. Slutligen visar undersökningen på 
att arbetstagarna uppfattar ett behov av värdegrunden.  
 
 
Nyckelord  
Värdegrund, Värderingar, Det Psykologiska Kontraktet, Employer Branding, Rekryteringsbranschen, 
Bemanningsbranschen, Arbetssökande.  
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What value does the core values 
show?  
 
A study about how companies core values are perceived by employees 
and job seekers. 
 
Ludvig Stigell och Mikaela Tudeen 
 
 
 

Abstract  

 
The purpose of the study is to examine how employees in the recruitment and staffing industry 
perceive core values within companies and in job seeking, and what meaning it brings them. 
Furthermore, the purpose is to examine the employees perception of the core values in relation to 
Employer Branding. The study has been conducted through six interviews with employees who work 
in the recruitment and staffing industry in the Stockholm-area. The results show that core values are 
percieved differently depending on how the employer works with the communication of it. The result 
is analyzed with Rousseau & Parks (1993) explanatory model the psychological contract and 
primarily through its three components promise, compensation and acceptance. The conclusions of 
the study is that individuals give more meaning to a companys’ core values as an employee, that is, 
internally, than when they see the core values externally, as job seekers. The conclusion is drawn that 
the employees which believes that the core values main purpose is external Employer Branding does 
not embrace the core values to the same extent as the employees whom believe that the main purpose 
is to change the company internally. Finally, the study shows that employees perceive a need for the 
core values. 
 
 
Keywords 
Core values, Values, The psychological contract, Employer Branding, Recruitment industry, Staffing 
industry, Job seeking.  
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1. Inledningskapitel 
 

1.1 Bakgrund 
“Vi är innovativa”, “Vi är resultatdrivna”, “Vi bryr oss om varandra” - så kan värdegrunden hos 
vissa av dagens företag se ut. Men hur uppfattar den enskilde arbetstagaren värdegrunden? Uppfattas 
det som att den genomsyrar hela verksamheten eller att den mest bara finns där för en snygg “image”? 
Eller är den något som främst används i matchningen av arbetssökande med arbetsgivare? 
 
Denna studies fokus är den uttalade värdegrunden hos företag; hur den uppfattas och vad den har för 
betydelse för arbetstagaren på arbetsplatsen, samt vid arbetssökande. Anledningen till vårt intresse för 
värdegrunden hos företag är uppmärksamheten detta getts på senare tid. Fler och fler företag har gått 
ut med en värdegrund som ofta sägs ligga till grund för hela organisationen (Gustafsson, 2008). Vi 
tror att det kan vara ett viktigt instrument för Employer Branding. Employer Branding står för hur 
arbetsgivaren jobbar med sitt rykte som arbetsgivare (Lubecka, 2013), vilket förklaras mer utförligt 
nedan. Genom att företag marknadsför sina lovord om ett åtråvärt arbete vill de visa på anställningens 
attraktion, både för att locka till sig värdefulla arbetstagare och för att bättra på företagets rykte (ibid). 
Vi anser därför att kopplingen mellan värdegrunden och Employer Branding är intressant att 
undersöka, speciellt i ett arbetstagarperspektiv. Vi utgår alltså från den uttalande värdegrunden som 
finns tillgänglig för både anställda, arbetssökande, kunder och andra externa intressenter. 
 
I och med att många företag har hakat på trenden med att ha en värdegrund (Gustafsson, 2008) ser vi 
en risk i att de främst skapas som ett verktyg för Employer Branding, istället för att på riktigt influera 
arbetstagarna. Vi författare har båda upplevt företag där värdegrunden inte tycks vara mer än affischer 
på väggarna och några ord på en hemsida, men hade aldrig tidigare berört begreppet i teoretisk 
mening. Vi finner det därför intressant att undersöka hur arbetstagare ser på detta fenomen. Upplevs 
det som en del av företagskulturen och det dagliga arbetet, ett verktyg vid arbetssökande eller verkar 
det inte vara något annat än tomma floskler?   
 

1.2 Disposition 
Studien är uppdelad i sju avsnitt (exklusive referenslista och bilagor). I inledningskapitlet redogör vi 
för begreppen värdegrund och Employer Branding, för att därefter presentera problemområdet och 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogör vi för tidigare forskning som undersöker 
värdegrunden inom företagssammanhang, implementering av värdegrunden, vår valda 
förklaringsmodell: det psykologiska kontraktet, samt Employer Branding. I det efterföljande 
teorikapitlet går vi igenom förklaringsmodellen det psykologiska kontraktet som vi anser kan bidra till 
en djupare förståelse i ämnet. Vi redogöra för förklaringsmodellen och dess tre viktiga komponenter: 
löfte, ersättning och acceptans. Tillvägagångssättet och genomförandet av studien beskrivs i det 
efterföljande metodavsnittet. Vi presenterar sedan vårt insamlade intervjumaterial i resultatavsnittet. 
Därefter analyserar och diskuterar vi empirin med hjälp av tidigare forskning och vår valda 
förklaringsmodell. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och ger förslag på vidare forskning.  
 

1.3 Värdegrund som begrepp 
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Värdegrund som begrepp har många skilda definitioner beroende på vilken litteratur man väljer att ta 
del av. Exempelvis skriver Nationalencyklopedin (2016) att en individs värdegrund är de 
grundläggande värderingar som formar dennes normer och handling. En liknande definition får vi 
ifrån socialpsykologen Milton Rokeach (1973) som menar att en värdegrund är övertygelser som rör 
uppförande och beteende.  

 

I skolväsendet handlar värdegrunden istället ofta om grundläggande mänskliga värderingar, såsom 
solidaritet och alla människors lika värde (Skolverket, 2016). I Colnerud (2004) undersökning av 
fenomenet värdegrund inom skolväsendet ser hon det som ett paraplybegrepp som syftar till de flesta 
värderingsfrågor, bland annat frågor som rör etik och moral, normer, livsåskådning och demokrati. 
Hon menar att det inom skolvärlden används väldigt brett i brist på andra uttryck men att det ofta 
hänvisat till en moralbild, alltså frågor rörande rätt och fel. Det riskerar att bli ett urholkat begrepp på 
grund av dess stora omfång. Det engelska ordet values (ungefär värderingar) har även kritiserats för 
att blivit diffust i sin användning. Det ges olika innebörd beroende på vilket område man ser till (ibid). 
Författarna Collin & Porras (1996; 66) benämner värdegrunden core values:  

 

”Core values are the essential and enduring tenets of an organization. A small set of timeless 
guiding principles, core values require no external justification; they have intrinsic value and 
importance to those inside the organization.” 

 

Likt Collin & Porras (1996) kommer vi i denna uppsats att se på värdegrund som en samling 
värderingar, och på grund av vårt fokus är vi endast intresserade företagssammanhanget. Tillskillnad 
från detta citat är vi även intresserade av att titta på hur värdegrunden betraktas utifrån. Detta har 
bland andra lyfts av Hogedal (2003) som menar att värdegrunden är viktig för profileringen av 
företaget. Vi är alltså intresserade av den värdegrund som finns nedskriven och tillgänglig för 
arbetstagare såväl som arbetssökande. Vi är även öppna för att fenomenet kan ges olika namn på olika 
företag, det kan exempelvis återfinnas under rubriker såsom “våra värderingar” eller “vår kultur”.  
 

1.3.1 Värdegrund hos företag  

Philipson (2011) menar att ett företags värdegrund består av en vision, företagskultur, handlingar och 
normer och bör genomsyra både arbetstagare och ledning på ett företag. För att skapa förståelse för 
begreppet värdegrund anser Philipson att man bör se till innebörden av ordet värde och vad det kan ha 
för betydelse för arbetstagare på ett visst företag. Philipson redogör för att ett värde är någonting som 
är tillräckligt viktigt att arbeta för. Dessa värden kan vara både ekonomiska, sociala, politiska eller 
emotionella, och är oftast sammankopplade med varandra. Inom ett företag finns det enligt Philipson 
två olika typer av värderingar som bör skiljas åt; företagsvärderingar och arbetstagarvärderingar. 
Företagsvärderingar är de värderingar som existerar inom organisationen och som organisationen vilar 
på, vilket exempelvis skulle kunna vara den uttalade värdegrunden. Enligt Philipson behöver 
företagsvärderingarna inte vara nedskrivna, de kräver dock att det finns etablerade normer för att de 
anställda ska förstå dem. Företagsvärderingarna kan alltså vara implicita och behöver inte formats av 
ledningen, utan ändå ha satt sig i organisationen. Arbetstagarvärderingar är de värderingar som de 
enskilda anställda bär på, och dessa ska helst stämma överens med företagsvärderingarna. Om det 
sker en överensstämmelse så kommer organisationen enligt Philipson blir mer effektiv, arbetstagarna 
kommer känna trygghet och det skapas större legitimitet både internt och externt (ibid). Det vi är 
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intresserade av i denna uppsats är alltså vad Philipson beskriver som företagsvärderingar, och 
nedskrivna sådana. För att skapa en överensstämmelse mellan företagsvärderingar och 
arbetstagarvärderingar menar Hills (2002) att företag aktivt bör lära ut sin värdegrund till arbetstagare. 
Denna kommunikation kan skapa en gemensam syn på värderingar hos verksamhet och arbetstagare. 
Ett exempel på tillvägagångssätt kan vara att skriva konkreta, lättbegripliga texter om värdegrunden 
och hur arbetstagare bör arbeta med den.  
 
För att värdegrunden ska få legitimitet hos arbetstagarna menar Gustafsson (2008) att de måste 
involveras i värdegrundsarbetet. Om man ser till Sverige har företags värdegrundsarbete blivit väldigt 
populärt under senare tid. Gustafsson menar att det är ett medel i ökad professionalisering och ett 
försök till att få verksamheten att bättre utföra de gemensamma uppdragen. Enligt Gustafsson ligger 
det i modet hos företag att formulera och aktivt arbeta med sin värdegrund och de företag som inte gör 
det riskerar att tappa i extern legitimitet (ibid).  
 
 
 

1.4 Employer Branding 
Employer Branding myntades 1990 av Simon Barrow. Det kom dock att dröja till 1996 innan han 
tillsammans med Tim Ambler gav sig på att på riktigt definiera begreppet (Lubecka, 2013);  
 

The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 
identified with the employing company. (Ambler & Barrow, 1996, s. 185).  

 
Först ut att aktivt jobba med Employer Branding var managementkonsultbolaget McKinsey år 2001, i 
alla fall på en uttalat plan (Lubecka, 2013). Sedan dess har det erbjudits många liknande definitioner, 
exempelvis ifrån Pogorzelski, Harriott & Hardy (2007) och Lubecka (2013) vilka beskriver employer 
brand som en känslomässig och intellektuell uppfattning hos arbetstagare och framtida kandidater för 
företaget. Det handlar alltså främst om den relation som denna faktiska eller potentiella arbetstagare 
uppfattar sig ha till en viss arbetsgivare. Uppfattningen påverkas främst av arbetsgivarens interna och 
externa kommunikation. Företag kan genom Employer Branding marknadsföra arbetsplatsens 
attraktion, både för att locka till sig värdefulla arbetstagare och för att bättra på företagets rykte. 
Moderna företag har därför ofta ett erbjudande till sina arbetstagare om erfarenhet, kunskap och 
utveckling. Employer Branding kan även delas upp i extern och intern. Extern Employer Branding är 
marknadsföring för företagets externa intressenter, exempelvis potentiella arbetstagare, men även 
kunder etcetera. Den interna biten rör företagets anställda, och hur man kan påverka dessa i sin syn på 
sin arbetsgivare (ibid). I vår studie intresserar vi oss främst av extern Employer Branding.  
 
Vidare definierar Lloyd (2002) Employer Branding som summan av alla företagets ansträngningar att 
kommunicera till existerande och potentiell personal om vad som gör dem till en åtråvärd arbetsplats. 
Pogorzelski et al. (2007) fyller i denna definition med att ett employer brand även uppfattas och sprids 
till andra externa intressenter, och menar att det är en viktig komponent för ett företags allmänna 
rykte. Pogorzelski et al. kallar Employer Branding för en flerdimensionell konversation mellan 
företaget och samtliga externa intressenter. Enligt Pogorzelski et al. (2007) innefattar Employer 
Branding verklighet, vision och löften om hur det är att vara en verksam arbetstagare, och att ett 
lyckat employer brand kan leda till lojalitet, produktivitet och stolthet hos arbetstagarna. Vidare menar 
författarna att ett employer brand även behandlas som en parallell image av en organisation. Med 
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detta menas att ett företags employer brand inte nödvändigtvis kopplas ihop med företagets varumärke 
av alla företagets externa intressenter (ibid).  
 
Det argumenteras ofta att Employer Branding kräver ett tydligt erbjudande till arbetstagaren om vad 
denne får hos arbetsgivaren, på engelska ofta benämnt med begreppet “EVP” (Employer Value 
Proposition) (Lubecka, 2013). Pogorzelski et al. (2007) beskriver det som att Employer Branding och 
företags värdegrund har en nära relation då värdegrunden ofta är en del av ett företags Employer 
Branding-arbete. Om företagets initiativ i rekryteringssammanhang är förenade med ett bra employer 
brand kommer det att vara lättare att attrahera kandidater som delar företagets värderingar och enklare 
kan ta till sig värdegrunden. Man kan då även undvika kandidater som skulle passa mindre bra ihop 
med företagets värderingar (ibid). Om det uppstår krockar mellan personliga och organisatoriska 
värderingar kan det leda till konflikter, sämre trivsel och uppsägning. Vilket i sin tur kan skada 
företagets employer brand (Lubecka, 2013). 
 
Sammanfattningsvis handlar Employer Branding främst om hur den faktiska eller potentiella 
arbetstagaren ser på företaget som arbetsgivare. Det är denna definition vi har valt att använda oss av i 
denna studie, men vi är likt Pogorzelski et al. (2007) öppna för att Employer Branding även kan 
beröra andra externa intressenter, än potentiella arbetstagare. 
 

1.5 Problemområde 
Rekrytering- och bemanningsbranschen är en relativt ung men ständigt växande bransch. Enligt 
Bemanningsföretagen (2015) finns idag en hög konkurrens bland företagen. Branschens 
konkurrensutsatthet gör det viktigt för företagen att jobba med sin attraktion i arbetstagarens ögon. 
Detta blir extra viktigt då många är anställda som konsulter, vilket kan skapa osäkerhet för framtiden 
(ibid). Vi ser det därför som angeläget för dessa företag att jobba aktivt med sin Employer Branding, 
exempelvis genom sin värdegrund. Däremot ser vi en risk i att företag, i sin iver efter en attraktiv 
image, glömmer bort att jobba internt med sin värdegrund, och då inte relaterar den med sin 
företagskultur. Schein (2004) menar att grunden för organisationskultur läggs av bland annat 
värderingar, normer, attityder, handlingar och gemensamma övertygelser. Vi undrar dock om 
värdegrundens värderingar verkligen övertygar arbetstagarna, så att dessa blir företagets norm.  

 

I vår analys använder vi oss av Rousseau & Parks (1993) förklaringsmodell det psykologiska 
kontraktet. Vidare har vi undersökt värdegrundens betydelse i arbetssökande samt hur det uppfattas att 
värdegrunden förhåller sig till Employer Branding. Till vår kännedom har denna förklaringsmodell 
och vår teoretiska inramning inte används i en studie om företags värdegrund tidigare.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur värdegrunden uppfattas av arbetstagare inom 
rekryterings- och bemanningsbranschen i Stockholmsområdet. Syftet är även att undersöka 
arbetstagarnas uppfattning om värdegrunden generellt, och hos sin nuvarande arbetsgivare samt när de 
söker jobb. Vidare vill vi undersöka arbetstagarnas uppfattning om värdegrunden i relation till 
Employer Branding. Våra frågeställningar är: 
  

• Hur uppfattas värdegrunden, i företagssammanhang, av arbetstagaren?   
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• Vad har värdegrunden på företag för betydelse för arbetstagare och i arbetssökandet?  

• Hur förhåller sig värdegrunden till Employer Branding, ur ett arbetstagarperspektiv? 

 
I vår analys kommer vi att använda oss av förklaringsmodellen det psykologiska kontraktet. Vi hoppas 
med detta kunna bidra till en djupare förståelse av empirin.  
 
Vi ser på ordet uppfatta likt Svenska Akademiens ordlista (2006); att urskilja eller förstå någonting. 
En uppfattning handlar om en persons mening (eller åsikt) (ibid) snarare än hur denne kognitivt 
uppfattar någonting. 
 
Vår definition av värdegrund är en samling värderingar som finns explicit formulerade hos ett 
företag, och är tillgänglig både internt och externt. Värdegrunden kan benämnas olika beroende på 
företag, det kan exempelvis ha rubriker såsom “våra värderingar” eller “vår kultur”.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångsätt 
Det valda forskningsområdet som rör företags värdegrunder samt dess relation till Employer Branding 
är omfattande och behöver därför avgränsas för att beröra det mest aktuella för vår studie. För att hitta 
relevant tidigare forskning använde vi oss främst av Stockholms Universitetsbibliotek sökmotor för 
vetenskapliga artiklar. Vid sökningarna gjorde vi filtreringar av publikationsår samt ”peer reviewed” 
för att endast få resultat på artiklar som genomgått en vetenskaplig granskning. Vi använde oss även 
av Google Scholar där vi sökte på relevanta sökord på både engelska och svenska för att få ett brett 
sökresultat, exempel på sökord var; ”values”, ”employer branding”, ”core values”, ”värderingar”. I 
detta avsnitt kommer våra valda artiklar och studier användas för att belysa forskningen utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. 
 

2.2 Forskning om värdegrunden  
Collins & Porras (1996) diskuterar i en studie vad värdegrunden har för funktion. Författarna menar 
att företags grundsyften är fasta medan deras affärsstrategier och metoder ständigt förändras. De anser 
att värdegrunden inom ett företag ska vara en liten uppsättning vägledande principer med betydelse 
för de anställda. I sin flerfallsstudie kommer de fram till att de företag som lyckas bra med att bevara 
och upprätthålla denna grund (såsom Sony, Nordstrom, Motorola och Walt Disney) har blivit 
framgångsrika och lyckats uppnå långsiktigt goda resultat. Collin & Porras menar att dessa företag lärt 
sig hålla hårt i den essentiella kärna som utgör företagets värdegrund medan de varit öppna för att 
förändra och omdefiniera resten. Ett exempel som tas upp i studien är Walt Disneys värdegrund 
”fantasi” och ”hälsosamhet”. Den uppstod inte efter marknadens krav utan grundarens innersta tro på 
att denna värdegrund skulle bli vårdande för företagets egen del. De drar slutsatsen att företag bör låta 
en värdegrund upptäckas och långsamt konstrueras med tidens gång för att den ska bli effektiv. En 
problematik som författarna tar upp är att chefer oftast frågar: ”Hur får vi våra anställda att dela vår 
värdegrund?”; men författarna menar själva att det är omöjligt att påverka de anställda till att dela 
företagets värdegrund fullt ut. De hävdar att de anställda redan har sina egna värderingar vilka inte 
låter sig rubbas oavsett arbetsgivarens insatser. Författarna föreslår istället att man letar efter de 
arbetstagare som är mottagliga för det som företaget står för och attraherar dessa. Det allra viktigaste 
för att få ett företag där arbetstagarna har gemensamma värderingar är att rekrytera rätt människor. En 
annan problematik som författarna belyser är att företag oftast har alldeles för många värderingar och 
då är risken stor att man förväxlar värdegrunden, vilken är oföränderlig, med marknadsstrategier och 
företagskulturens normer som bör vara öppna för förändring (ibid).  
 
Detta resonemang får medhåll i en fallstudie av Sanda (2011), som betonar att det är svårt att förändra 
anställdas värderingar i organisatoriskt förändringsarbete i linje med organisationens önskade målbild 
och värderingar. Studien pekar exempelvis på att synen på en kommersialiseringsprocess påverkas av 
arbetstagarnas personliga värderingar och inte organisationens värdegrund (Sanda, 2011). Problemen i 
förändringsprocessen ledde till att det bildades grupperingar bland de anställda och en växande 
skepsis och misstro inom organisationen. Arbetstagarnas yrkesidentiteter förstärktes, men det uppstod 
samtidigt en segregation hos personalen. Resultat föreslår att anställda håller hårt i sina egna 
identiteter och värderingar och har svårt med att relatera till nya organisatoriska normer och 
värderingar. Denna studie utfördes i en offentlig verksamhet i Afrika (ibid), vi anser att den endast har 
en begränsad betydelse för vårt undersökningsområde. 
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Stylidis, Hoffenson, Wickman, Söderman & Söderberg (2014) redogör för en annan syn på 
värdegrund hos företag. Författarna har genomfört en flerfallsstudie på två företagsdelar inom Volvo-
koncernen. De var intresserade av att ta reda på hur arbetstagarnas värderingar kan nå ut ända till 
produktens attribut, och därefter även upplevas av kund. Volvos värdegrund består av tre värderingar; 
kvalitet, säkerhet och miljöansvar. Stylidis et al. (2014) ser på värdegrunden som ett användbart 
verktyg i att skapa kvalitet. Författarna menar att värdegrunden ämnar influera arbetstagarna genom 
att motivera dem att hålla en hög kvalitetsnivå och medvetenhet om företagets värderingar i sitt 
arbete. I detta sammanhang blir värdegrunden ett strategiskt verktyg för chefer i att kontrollera 
arbetstagarnas arbete, utan att behöva göra detta operativt i själva produktionen. Författarna ser på 
värdegrunden som en indirekt kontroll av arbetstagarna, förutsatt att de har tagit till sig företagets 
värderingar. Värdegrunden används främst internt, för att påverka företagskulturen. Företaget ämnar 
skapa en stolthet hos arbetstagarna genom att tydligt poängtera dess kvalitetsmedvetenhet, men 
värderingarna förmedlas även till kunderna (ibid). Genom detta ser vi att deras värdegrund även är till 
för extern Employer Branding.  
 
2.2.1 Arbetsgivarnas underprestation 
Gustafsson (2008) anser att företags brister i att förmedla sin värdegrund till arbetstagarna är 
bekymrande stort. Han menar att om det går bra för företaget, eller det är högkonjunktur, så 
bortprioriteras lätt värdegrundsarbetet. Gustafsson menar att företags främst engagerar sig kring 
värdegrunden om det hamnar i en kris eller befinner sig inför en svår prövning. Detta för med sig att 
värdegrunden i goda tider främst utgör en form av image-dokument vars främsta uppgift är att skapa 
legitimitet för externa intressenter. Det vill säga att den har ett marknadsförings-syfte. Han betonar att 
värdegrundens legitimitet kommer gå förlorad om den främst används för syns skull. Det är därför 
viktigt att det finns en genuin koppling mellan verksamheten och värdegrunden hos företag och att 
värdegrunden utformas så att den utgör ett stöd för arbetstagarna. Författaren belyser även vikten av 
att värdegrunden iscensätts och underhållas med stort engagemang för att den ska få legitimitet hos 
arbetstagarna (ibid). Vidare menar Gustafsson (2008) att chefen, eller ledningen, själv måste kunna 
demonstrera detta engagemang och tro på värdegrunden. Chefen har därför en avgörande roll vid 
värdegrunds-implementeringen. 
 
En annan författare som berört området värdegrunder, och riskerna för företag i att inte jobba 
tillräckligt med dem, är Dahlgaard-Park (2012). Författaren har bland annat undersökt betydelsen av 
förtroende och sammanhängande värderingar såsom respekt, rättvisa och ärlighet och länkade dessa 
till arbetstagarnas motivation, engagemang och lojalitet. Resultatet visar att endast en femtedel av 
studiens deltagande företag efterlever sina värderingar i den skrivna värdegrunden i tillräckligt stor 
utsträckning. En potentiell negativ konsekvens av ett bortprioriterat värdegrundsarbete menar 
författaren är ett minskat engagemang hos arbetstagarna vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser 
på effektivitet, arbetsglädje och kvalitet. En sänkt arbetsglädje kan sedan leda till att arbetstagarna blir 
mindre benägna att åta sig ansvar inom företaget (ibid). 
 
2.2.2 Hur värdegrunden implementeras 
En eventuellt viktig aspekt i arbetstagarnas uppfattning av värdegrunden är hur den uppkommer och 
hur företaget sedan implementerar den i sin verksamhet. Hogedal (2003) anser att denna aspekt är 
avgörande för värdegrundens framgång i företagskulturen. En värdegrund som efterföljs och godtas 
inom företaget kräver enligt Hogedal att den skapas och implementeras i samråd med arbetstagarna, 
medan det yttersta ansvaret fortfarande ligger på företagets ledning. Blombäck, Brunninge & 
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Melander (2013) menar å sin sida att VD:n har en central roll i implementering av en nylanserad 
värdegrund. Författarna framhåller ledarskapets betydelse och betonar att VD:ns delaktighet och 
engagemang i framtagningen av värderingar spelar stor roll för hur det sedan efterföljs inom företaget. 
De framhåller dock, precis som Hogedal (2003), även att det är viktigt för arbetstagarna, och inte bara 
ledarna, att ges delaktighet i implementeringsprocessen för att de sedan ska kunna identifiera sig med 
värdegrunden.  
 
Vare sig implementering sker via top-down eller bottom-up så förväntas det alltså ha en stor betydelse 
i hur värdegrunden uppfattas och tas emot av arbetstagarna. Top-down implementering står för en 
process där det är ledningen och cheferna som står för framtagning och arbetet med att införa 
värdegrunden. I en bottom-up implementering å andra sidan ges arbetstagarna delaktighet och styr 
implementeringen (ibid).  
 
Trots att ingen av ovan redogjorda studier är utförda inom rekryterings- och bemanningsbranchen 
finner vi dem relevanta för helhetsperspektivet för värdegrundens olika aspekter och för hur företag 
kan jobba med den på olika sätt. Vi tror att de har relevans för hur arbetstagare i stort ser på 
värdegrunden.  
 

2.3 Forskning om det psykologiska kontraktet  

Vår valda förklaringsmodell det psykologiska anställningskontraktet (Rousseau & Parks, 1993) 
kommer att presenteras nedan, i teorikapitlet. Vi finner det även relevant att redogöra för tidigare 
forskning om förklaringsmodellen för att ge läsaren en klar bild av modellens användbarhet och 
relevans för forskningsområdet.  

 

Kopplingen mellan arbetstagare och arbetsgivare har varit aktuell för forskning i flera årtionden. 
Redan 1960 skriver Argyris (1960) om begreppet ”psychological work contact”, och om vad för 
påverkan de båda parternas uppfattning, om detta kontrakt, har på deras relation. Andra, såsom Schein 
(1965) var också tidiga. Enligt Cullinane & Dundon (2006) har Rousseaus (1989; 1993) studier 
influerat fler att ägna sig åt ämnet på senare tid.  

 

Det psykologiska kontraktet har ett stort omfång och kan exempelvis gälla arbetsgivarens 
förväntningar på arbetstagaren i form av insatser och ansträngning medan arbetstagaren kan förvänta 
sig möjligheter till utveckling och karriärsmöjligheter, roliga arbetsuppgifter eller en trivsam och 
säker arbetsmiljö (Nilsson, 2011). De båda parternas uppfattning om kontraktet behöver inte 
överensstämma med varandra, utan kan ha stora skillnader (Shore & Tetrick, 1994). Exempelvis om 
en arbetssökande uppfattar ett erbjudande om anställning som mer attraktivt än hur denne sedan 
uppfattar verkligheten så uppstår det en skevhet i arbetstagarens förväntningar. Det psykologiska 
kontraktet skulle då behövas omformuleras, då föreställningarna om anställningen skiftar. Alternativt 
kan arbetstagaren bryta helt, genom ett avslut av anställningen. Det psykologiska kontraktets 
samstämmighet mellan anställningens parter har ifrågasatts av en europeisk forskningsinsats i sju 
länder år 2010, som just undersökte det psykologiska anställningskontraktet (Nilsson, 2011). 
Resultatet visar att parterna ofta uppfattar sig vara överens om det psykologiska kontraktet om 
anställningen, medan deras respektive uppfattning i själva verket är vitt skilda. Forskningen pekar 
även på att denna brist i samstämmighet inte gör så mycket för arbetstagarna. Viktigare är att 
arbetsgivaren håller vad arbetstagaren uppfattar att de faktiskt lovar, och att de agerar rättvist 
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(Nilsson, 2011) Det upplevs alltså inte som ett så stort problem att psykologiska kontrakt brister i 
överensstämmelse. De psykologiska kontrakten kunde bland annat skilja sig mellan arbetstagare som 
jobbat olika länge på arbetsplatsen. De som jobbat längre upplevde sig ofta ha mer rättigheter än de 
nyare anställda och de tillsvidareanställda upplevde sig i högre utsträckning ha större ansvar än de 
deltidsanställda och kände som en följd mer press på sig. Dessa två uppfattningar stämde inte överens 
med arbetsgivarens uppfattning om de olika arbetstagarnas anställning (ibid). 

 

Enligt Robinson & Rousseau (1994), som också berör forskningen kring det psykologiska kontraktet, 
anser en majoritet av arbetstagare att deras arbetsgivare har brutit mot vad de själva uppfattat som 
anställningens överenskommelse. I sin undersökning fann de att hela 59 % kände sig svikna av sin 
arbetsgivare. Arbetstagarna upplevde ofta tidigt efter anställningens start att organisationen bröt mot 
det psykologiska kontraktet, kanske på grund av hur organisationen har sålt in sig själva och 
anställningen, och med det skapat en förskönad bild. Robinson (1996) har i en annan undersökning 
också visat på att initial inställning till sin arbetsgivare, i form av förtroende, påverkar en arbetstagare 
i hur troliga de är att uppleva att det psykologiska kontraktet är brutet.  

  

2.4 Forskning om Employer Branding 
Inom forskningsområdet Employer Branding så skriver Pogorzelski et al. (2007) att ett starkt 
employer brand är baserat på liknande utgångspunkter som en produkts image i 
marknadsföringsteorier; greppbara belöningar, psykologiska belöningar (ogreppbara) samt bekräftelse 
från arbetsgivaren. En annan forskare som berör området är Lubecka (2013) som menar att moderna 
företag numer försöker bygga sin framgång på värderingar som i stort är humanistiska, snarare än 
ekonomiska. Företagare kämpar för att inte uppfattas som endast vinstdrivna utan även engagerade i 
sin omvärld och medborgare (Lubecka, 2013). Att skapa ett humanistiskt anseende kan bland annat 
uppnås genom att på olika sätt aktivt jobba med välgörenhetsarbete, ofta benämnt ”CSR” (Corporate 
Social Responsibility), integritet, etik, teamwork, rättvisefrågor etcetera (ibid). Genom att ägna sig åt 
dessa aktiviteter så vill arbetsgivare få sina anställda till mer relationsorienterade mål (Shore & 
Tetrick, 1994). Dessa värderingar är ofta enkla att förstå sig på men svåra att på ett lyckat sätt 
implementera i företag. Denna implementeringsprocess har på senare tid blivit ett hett ämne i 
företagsvärlden (Lubecka, 2013). O'Reilly & Pfeffer (2000) skriver att företag i många misslyckade 
implementeringsfall i näringslivet förvandlar värderingar till tomma ord, utan verklig innebörd. De 
skriver att dessa skrivna värderingar mest finns till för omvärldens skull, och är en reaktion på det 
rådande modet bland företag. Även Barrow & Mosley (2005) framhåller vikten av att företag 
upprätthåller sitt employer brand genom att arbeta med sin vision och se till att denna kan relateras till 
det dagliga arbetet. Författarna kommer i sin artikel fram till att företags uppdateringsarbete av sitt 
employer brand och sin vision är av stor vikt för att behålla sin legitimitet hos de anställda. Företaget 
ska spegla aktuella värderingsmönster och inte daterade sådana. 
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3. Teoretisk förklaringsmodell  

 

3.1 Det psykologiska kontraktet 

Det psykologiska anställningskontraktets (hädanefter det psykologiska kontraktet) utgångspunkt är att 
det finns ett oskrivet kontrakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som innehåller deras respektive 
förväntningar på anställningen. När en anställning uppstår formas en relation baserad på utbytet 
mellan de båda parterna, denna relation kan med anställningens tid omformas men också brytas 
(Rousseau & Parks, 1993). Utbytet i relationen består i att båda parter tillför någonting av värde för 
den andre. Detta utbyte kan alltså förklaras med hjälp av ett psykologiskt kontrakt som utförligt 
beskriver denna relation (Schein, 1965).  

 

Shore & Tetrick (1994) beskriver det som att arbetstagare söker efter, och skapar detta psykologiska 
kontrakt som ett sätt att förhålla sig till relationen med arbetsgivaren, och den sociala norm som finns 
på arbetsplatsen. Då det inte går att formulera precis alla aspekter av en anställning formellt, på grund 
av dess enorma omfattning, så fyller det psykologiska kontraktet ut det formella kontraktets tomrum 
och frågetecken. Exempelvis så kanske arbetstagaren inte fått höra huruvida det är tillåtet att komma 
försent till arbetet, men ser flera av sina kollegor göra det och bildar sig med tiden en uppfattning om 
att detta är en del i anställningens överenskommelse. Genom att parternas känner sig säkra i sin syn på 
anställningens utformning, och vad som förväntas av en, så kan psykologiska kontrakt reducera 
osäkerhet i parternas förhållande, speciellt för arbetstagaren (ibid).  

 

Det psykologiska kontraktet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare kan även beskrivas som ett 
kontrakt baserat på löften (promissory contracts) (Rousseau & Parks, 1993). Denna kategori av 
psykologiska kontrakt skiljer Rousseau & Parks (1993) från sociala kontrakt; vilka bland annat 
inkluderar normativt beteende och sociala relationer utan förväntningar. I kontrakt baserat på löften 
finns förväntningar om parternas antaganden. Författarna betonar att denna typ av kontrakt står för 
den fundamentala kopplingen mellan en arbetstagare och en arbetsgivare, när det kommer till 
psykologiska kontrakt. Således är det endast denna typ av psykologiska kontrakt som vi intresserar 
oss för i denna studie. Inom kontrakt baserat på löften identifierar författarna tre huvudsakliga 
komponenter.  

 

3.1.1 De tre komponenterna  

Kontrakt baserat på löften består enligt Rousseau & Parks (1993) av komponenterna; 

• Löfte 
• Ersättning 
• Acceptans 

 
Den första komponenten, löfte, står för ett upplevt framtida åtagande. I arbetstagarperspektivet 
betyder det till exempel att denne uppfattar att företaget kommer att göra allt den kan för att 
arbetstagaren ska trivas. Denna uppfattning om löften kan härstamma från budskap ifrån olika kanaler 
eller personer som är relaterade till företaget, men som inte alltid är relevanta för arbetstagaren. Dessa 
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upplevda löften kan exempelvis baseras på en kollega som menar på att man kan ta fikapauser när 
man vill eller en rekryterare som vill sälja in företaget, och säger att arbetsplatsen är väldigt 
obyråkratisk. Dessa uttalanden kanske inte har någon betydande verklighetsförankring men kan ändå 
forma vad arbetstagaren uppfattar att företaget står för och erbjuder. Vetskapen om hur företaget har 
agerat mot tidigare anställda kan även det bidra till denna uppfattning om löfte. Allt som motparten 
kommunicerar kan påverka ens uppfattning om vad för löften (eller åtaganden) det psykologiska 
kontraktet utgörs av (Rousseau & Parks, 1993). Exempelvis i värdegrundssammanhang så kan 
arbetstagaren uppfatta arbetsgivarens skrivna värdegrund som ett löfte om arbetsplatsens kultur eller 
arbetsgivarens värderingar, eller kanske bara en mindre del av värdegrunden.  

 

Den andra komponenten; ersättning, står för någon form av kompensation till kontraktets motpart. 
Det kan exempelvis vara en ekonomisk ersättning, en tjänst av något slag, eller till och med ett nytt 
löfte. En arbetstagare får ersättning genom arbetsgivarens belöning av arbetstagarens arbete eller 
agerande (ibid). Det kanske mest centrala i arbetsrelationens löften är det om den ekonomiska 
ersättningen. Ersättningen förstärker i sin tur det psykologiska kontraktet, det vill säga det gör det 
mindre benäget för förändring, då löftet visat sig dugligt (ibid). Ersättning kan exempelvis röra sig om 
en befordran, komplimanger eller till och med något så litet som en uppfattad uppskattning i form av 
ett leende från någon som arbetstagaren uppfattar representerar arbetsgivaren. I ett 
arbetsgivarperspektiv så kan arbetstagarens ersättning exempelvis bestå i arbetstagarens extrainsatser 
och engagemang, för löftet om bra betalt.  

Shore & Tetrick (1994, s. 92) skriver om ersättning (payment); 

Payment occurs when something is offered in exchange for the promise which the person 
values. When an organization rewards employees in a manner consistent with the perceived 
promises underlying the psychological contract, this constitutes fulfilment of organizational 
obligation. 

De ser alltså på ersättning som ett fullbordande av löftet. Det psykologiska kontraktet kan även 
förstärkas av vad parterna märker uppskattas (Shore & Tetrick, 1994).  

 

Den sista komponenten är acceptans. Acceptans står för att parterna å sin sida går med på 
kontraktets innehåll. Detta är oftast en implicit process och ett accepterande av kontraktets utformning 
kan vara så pass subtil som att parterna inte aktivt tar ställning emot rådande läge, alltså endast 
underlåter att klaga (Rousseau & Parks, 1993). Exempelvis om en arbetstagare har jobbat tre månader 
utan problem eller klagomål, så uppfattar förmodligen båda parter att relationen är funktionell och de 
har hunnit bildat sig en uppfattning om deras respektive åtaganden. Om ingen tar ställning emot detta 
så accepterar parterna deras psykologiska kontrakt. De är sedan ömsesidigt ansvariga för att 
upprätthålla detta och kan även välja att bryta mot det eller säga upp det helt (genom exempelvis 
uppgängning). Om en part bryter mot det psykologiska kontraktet kan parterna, å sin sida, behöva 
omdefiniera komponenterna. Samtliga tre komponenter behövs alltså för att ett kontrakt kan anses 
skapat (Rousseau & Parks, 1993). 

 

3.1.2 Modellen för det psykologiska kontraktets utveckling 
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Modellen för psykologiska kontrakt (se Figur 1), av Shore & Tetrick (1994), går ut på att individen 
har olika sätt att tänka kring och samla information om sin anställning.  

Figur 1. Utvecklingen av psykologiska kontrakt (Shore & Tetrick, 1994).  

 
”Employment goals” står för arbetstagarens mål med anställningen, vilket kan vara antingen 
ekonomiskt (transactional) eller relationellt (relational). Enligt Shore & Tetrick (1994) påverkar detta 
individuella mål hur arbetstagaren tänker, integrerar, tolkar och skapar mening i sin anställning. Detta 
påverkar i sin tur hur denne utformar sitt psykologiska kontrakt. Dikotomin av arbetstagarens 
anställningsmål har tidigare skrivits om av Rousseau (1989). 
 
I modellen ser vi även att arbetstagarens tolkning och meningsskapande påverkas av organisationen, 
som kommunicerar information via dess olika företrädare (organizational agents). Arbetstagaren 
söker information hos dessa företrädare samt de implicita och formella kontrakt som de erbjuder. På 
den organisatoriska sidan (den högra sidan) formulerar organisationen sina strategier utifrån sina mål, 
vilket sedan förmedlas till organisationens olika företrädare. Tidigt i utvecklingen av det psykologiska 
kontraktet är dessa företrädare ofta rekryterare eller andra HR-representanter, eller arbetstagarens 
närmaste chef. Shore & Tetrick (1994) menar att det i början av anställningen verkar vara 
arbetstagarens närmsta chef som spelar störst roll i hur arbetstagaren väljer att se på sin anställning. 
Med anställningstiden verkar sedan kollegor spela en allt större roll.  

 

Arbetstagaren kan även ignorera information den mottar från sin arbetsgivare ifall informationen inte 
intresserar denne (Shore & Tetrick, 1994). Till exempel: en arbetsgivare lägger mycket tid på att 
kommunicera alla säkerhetsfördelar arbetsplatsen erbjuder i kontrast till sina konkurrenter, och ser på 
sin arbetsmiljö som sitt viktigaste erbjudande som arbetsgivare. En anställd är däremot totalt orädd 
om sin hälsa och bryr sig inte alls om denna aspekt av sin anställning. Den anställde kommer då att 
ignorera denna fördel i sitt psykologiska kontakt, då det inte har någon betydelse för den anställde, 
och kanske istället förstorar andra aspekter av sin anställning. Vilket skulle kunna röra sig om 
aspekter som arbetsgivaren gärna bortprioriterar, exempelvis flextider. Samma information som 
förmedlas av organisationens företrädare kan alltså tolkas på olika sätt, beroende på arbetstagarens 
mål, erfarenhet, drivkrafter etcetera. På detta sätt kan det skapas en skevhet i de psykologiska 
kontraktens innehåll, det vill säga att parternas respektive psykologiska kontrakt saknar 
överensstämmelse.  



17 

 

Om arbetsgivaren inte lever upp till sina åtaganden så behöver däremot inte arbetstagaren bryta 
kontraktet. Undersökningar har visat att det finns arbetstagare som tillåter övertramp utan att påverkas 
i sin syn på sitt psykologiska kontrakt (ibid). Murphy & Cleveland (1991) menar även att arbetstagare 
ofta övervärderar ens egen dåliga insats (som kan strida mot ett psykologiskt kontrakt), och är trolig 
att bortförklara denna med yttre omständigheter. Organisationens sida i det psykologiska kontraktet är 
mer diffus då en organisation utgörs av flera individer med olika positioner och perspektiv. Det kan 
därför vara svårt för en individ att skapa sig en stabil uppfattning om organisationens vilja och syn på 
arbetsrelationen, speciellt ifall denne uppfattar motsägelsefulla budskap från organisationens olika 
företrädare (Shore & Tetrick, 1994).  

 

3.1.3 Varför ett psykologiskt kontrakt skapas 

Shore & Tetrick (1994) menar att det psykologiska kontraktets viktigaste funktion är att förhindra 
osäkerhet i anställningsrelationen. Flertalet motivationsteorier lyfter vikten av en förutsägbar 
arbetssituation och arbetstagarens vetskap om att det arbete som utförs kommer att uppskattas. 
Arbetstagarens tolkning av sin organisation blir med tiden även mer robust och orubblig för händelser 
som inte är förenliga med dennes tolkning av organisationen (ibid). Detta borde följaktligen betyda att 
äldre psykologiska kontrakt oftast är mer tåliga för motpartens brister. Vidare har Sutton & Kahn 
(1986) föreslagit att huvudfaktorerna för att undvika stress i arbetet är förutsägbarhet, kontroll och 
förståelse. Det psykologiska kontraktet har potentialen att erbjuda detta och skulle därför kunna spela 
en central roll i hur arbetstagare hanterar arbetsrelaterade stresspåslag (Shore & Tetrick, 1994). 
Psykologiska kontrakt gör även att arbetstagarnas lojalitet höjs i och med att de uppfattar en säkrare 
anställning (Lubecka, 2013).  

 

En annan förklaring till psykologiska kontrakts uppkomst är att arbetstagare söker ett sätt att 
kategorisera och förhålla sig till sin relation med sin arbetsgivare. Rousseau (1989) har, som tidigare 
nämnt, delat upp anställningens mål efter arbetstagarens primära syfte med anställningen; ett för 
ekonomiskt utbyte och ett för relationellt utbyte. Det ekonomiska utbytet ser på relationen som främst 
kvantifierbar och på parternas insatser som enskilda, separerbara händelser. Exempelvis om en 
arbetstagare jobbar en månad och sedan får utbetald lön från arbetsgivaren för den månaden så är 
transaktionen emellan dem avslutad. I detta utbyte ses inte relationen som av långvarig karaktär. Det 
relationella utbytet är mer komplext och innehåller mer ospecificerade åtaganden och står för, i 
motsats till det ekonomiska utbytet, ett mer ömsesidigt förhållande som huvudsakligen upplevs socialt 
(ibid, Shore & Tetrick, 1994). Arbetstagare med relationella mål har alltså ett större behov att 
definiera sin anställningsrelation och därmed även ett större behov av ett psykologiskt kontrakt. Parks 
(1992) har även delat in kontrakt i typologin utförliga (på engelska: exhaustive) och ofullständiga (på 
engelska: fragmentary). I denna uppdelning är det de ofullständiga anställningskontrakten som har ett 
större behov av utfyllnad i form av ett psykologiskt kontrakt, på grund av dess avsaknad av tydlighet.  

 

3.2 Användning av förklaringsmodellen 

Teorin om psykologiska kontrakt är tillämpningsbar på vårt forskningsområde då värdegrunden kan 
ses som en del av vad anställningens parter tar med i sina respektive psykologiska kontrakt. 
Värdegrunden lyfter ofta vad som uppskattas på arbetsplatsen och ibland även vad parterna kan 
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förvänta sig av den andre. För att värdegrunden ska kunna anses vara en del av det psykologiska 
kontraktet så krävs det att den har en väsentlig betydelse för minst en av parterna, det är först då det 
finns relaterade förväntningar (Shore & Tetrick, 1994). Genom att ta reda på hur arbetstagare förhåller 
sig till värdegrunden i sin anställning och vid arbetssökandet så får vi svar på om den kan uppfattas 
som en av förväntningarna på anställningen. Om värdegrunden saknar betydelse hos arbetstagaren så 
ingår den heller inte i dennes psykologiska kontrakt.  

 

Vi har i föregående kapitel sett hur värdegrunden beskrivits som ett sätt att indirekt styra arbetstagarna 
i sitt arbete (Philipson, 2011) och med hjälp av det psykologiska kontraktet menar Shore & Tetrick 
(1994) att man bättre kan förstå arbetstagarnas beteende. Vi tror att en förståelse för dessa fenomens 
relation kan bidra till förståelsen om anställningsrelationen, och hur man kan påverka denna. I vår 
analys kommer vi främst att använda oss av de tre komponenterna inom psykologiska kontrakt av 
Rousseau & Parks (1993); löfte, ersättning och acceptans, och arbetstagarens mål med anställningen 
(Rousseau, 1989).  
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod  

Syftet med denna studie är att undersöka arbetstagarens uppfattning om värdegrunden på företag, och 
vilken betydelse värdegrunden ges av arbetstagare och i arbetssökandet. Vidare är vårt syfte att se hur 
värdegrunden förhåller sig till Employer Branding ur ett arbetstagarperspektiv. För att göra detta har 
vi valt att inrikta oss på en specifik bransch; rekryterings- och bemanningsbranschen, och ett specifikt 
område inom denna; HR-personal. Vi ser det som lättare att kunna jämföra arbetstagarnas 
uppfattningar om de jobbar inom samma område och med liknande arbeten. Vårt val av bransch 
avgjordes av vårt intresse för branschen tillsammans med vårt kontaktnät inom rekrytering- och 
bemanning.   
 
Utifrån vårt syfte är intervjupersoners perspektiv och åsikter en central utgångspunkt vilket ger vårt 
val av kvalitativ metod (Bryman, 2011). Genom djupgående, semi-strukturerade intervjuer kan vi 
insamla empiri som hjälper oss att beskriva och förstå vårt ämne utifrån intervjupersonernas 
uppfattning. Vi väljer även kvalitativ intervjumetod för enkelt kunna följa upp på tvetydiga svar och 
kunna utforska nya intresseområden. Vi jobbar via via ett huvudsakligen induktivt angreppssätt, vilket 
betyder att resultatet styrt vad vi sedan formulerar i teori. Vi har dock klart för oss vårt teoretiska 
ramverk och vår förklaringsmodell redan innan vi färdigställd vårt resultat (ibid). Däremot visste vi 
inte då på vilket sätt vi ville jobba med förklaringsmodellen.  
 

4.2 Tillträde till forskningsfältet 
Då vi båda jobbat inom rekrytering och bemanning och studerar till personalvetare, har vi flertalet 
kontakter inom denna bransch. Dessa har vi tagit hjälp av i vårt tillträde till forskningsfältet. Vi har 
med det gjort ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Våra intervjupersoner har således inte 
valts ut slumpartat. Genom att välja olika företag vill vi få spridning för att kunna se om 
intervjupersonernas uppfattning skiljer sig beroende på arbetsgivare. Innan vi valde företag 
kontrollerade vi att de har en skriven värdegrund tillgänglig på sin hemsida. Genom det verifierar vi 
att värdegrunden finns tillgänglig både internt och externt. I våra valda företag har vi fyra kontakter 
som jobbar i Stockholmsområdet och tog kontakt med dessa för att fråga om de ville ställa upp på en 
intervju. Vi frågade sedan två av dem om de hade någon kollega som vi kunde höra av oss till och 
som de trodde skulle ställa upp på en intervju. Urvalet har därför även varit ett så kallat snöbollsurval, 
där initiala kontakter har styrt vilka de fortsatta kontakterna blir (ibid). Vi har inte haft någon övrig 
formell kontakt med företagen, utan endast direkt med intervjupersonerna. Vid första kontakten 
förklarade vi kort vad studien handlar om och erbjöd dem lunch som kompensation.  
 

4.3 Intervjupersoner  
Vi har sammanlagt intervjuat sex arbetstagare från tre olika företag inom bemannings- och 
rekryteringsbranschen vilka alla jobbar med personalarbete i någon form.  
 
Ett av kriterierna vid val av intervjupersoner var att de skulle ha arbetat en viss tid på företaget för att 
ha hunnit bilda sig en uppfattning om sina arbetsgivare. Vi bestämde att de ska ha jobbat i minst fyra 
månader. Våra fyra initiala kontakter är samtliga i 20-års ålder, vi ville då även att de två sista också 
skulle tillhöra åldersspannet 20-30, för att de inte skulle skilja sig alltför mycket i längd av 
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arbetslivserfarenhets. Det tredje kriteriet vid val av intervjupersoner var att variera arbetstagarnas 
anställningsform på varje företag. Anledningen till det var att vi vill undersöka om uppfattningen om 
värdegrunden kan skilja sig åt beroende på hur mycket arbetstagarna jobbar på företaget, samt om de 
är uthyrda som konsult. Båda som jobbar deltid jobbar i snitt två dagar i veckan på sitt företag. Då 
samtliga av våra fyra kontakter är personalvetare och på olika sätt jobbar med personalarbete satte vi 
även upp detta som ett sista kriterie, inför valet av det två sista intervjupersonerna.  
 
Nedan presenteras de sex personer som deltog i studien tillsammans med alias, ålder, kön,  
sysselsättningsgrad, arbetsposition och i ordning efter vilket av de tre företagen de jobbar på:  
  

Josefine   23 år  Kvinna Jobbar deltid Rekryteringsassistent Företag 1 
Annika   23 år Kvinna Jobbar heltid Konsultchef Företag 1 
Anne   25 år Kvinna Jobbar heltid Talent Sourcer Företag 2 
Tina   24 år Kvinna Jobbar deltid Talent Sourcer  Företag 2 
Jasmine   27 år Kvinna Jobbar heltid Rekryterare  Företag 3 
Edvin   26 år Man Jobbar heltid HR-konsult Företag 3 

 
Tabell 1. Deltagande intervjupersoner i studien. 
 

4.4 Datainsamlingsteknik 
 
Vår valda datainsamlingsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide som ger intervjun en struktur, men 
där det även finns möjlighet för följdfrågor. Detta möjliggör innehållsrika och djupa svar om det valda 
forskningsområdet (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att 
intervjupersonen på eget initiativ ska kunna röra sig bortom vår förutbestämda mall. Intervjupersonen 
tillåts även ställa frågor om otydligheter.  
 
I intervjun använde vi oss av en intervjuguide (se Bilaga 2). Guiden innehåller olika teman vi 
intresserar oss av rörande värdegrunden; (inledande) Bakgrundsfrågor, Uppfattningen av 
värdegrunder – generellt, under arbetssökande och På nuvarande arbetsplatsen. Vi hade även 
förberedda följdfrågor som vi ställde om intervjupersonen inte gav tillräckligt innehållsrika svar. Med 
hjälp av intervjuguiden säkerhetsställde vi att alla fick liknande frågor och att alla kategorier blev 
berörda, även om inte frågorna eller följdfrågorna ställdes likadant eller i samma ordning under alla 
intervjuer. Vidare anpassade vi tid och plats efter respektive intervjupersons önskemål. Vi 
genomförde samtliga intervjuer genom personliga möten. Dels för att lättare fånga upp otydligheter i 
samtalen, men även för att kvaliteten på den information man får ofta är mycket högre än via 
exempelvis telefonkontakt eller Skype (Bryman, 2011). Fyra intervjuer genomfördes på 
intervjupersonens arbetsplats, medan de resterande två var i café-miljö. Intervjuerna som genomfördes 
på arbetsplatserna var i konferensrum så att vi kunde prata helt ostört. Vid intervjuerna i café-miljö 
valde vi caféer med så få gäster som möjligt och där intervjun kunde genomföras någorlunda avskilt. 
Längden på vardera intervju varierade mellan 30-40 minuter och varje intervju ljudinspelades med 
hjälp av mobiltelefoner, med intervjupersonerna samtycke. Vid intervjutillfällena valde vi att ha 
intervjuguiden i utskrivet format vilken vi kunde läsa ifrån, istället för att ta med våra datorer. Vi 
skrev inte heller några minnesanteckningar under intervjun. Detta för att undvika en formell stämning 
och rikta mer fokus åt vad intervjupersonerna säger. Samtliga sex intervjuer transkriberades sedan och 
upprepade talspråk utan relevant innebörd såsom “mm” eller “liksom”, ignorerades i transkriptionen. 
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Efter materialet var transkriberat så raderades ljudfilerna för att uppfylla kravet om konfidentiell 
behandling av intervjumaterialet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

4.5 Analysmetod 
Till vår analys av empiri läste vi noggrant igenom det transkriberade materialet och hade våra 
frågeställningar i åtanke i sökandet efter återkommande teman. Vi kodade intervjumaterialet med 
hjälp av färger, lade in kommentarer på våra fynd, och plockade ut potentiellt användbara citat för vårt 
resultat. Vid sökandet av teman använde vi oss av den så kallade spårhundmetoden (Starrin, Larsson, 
Dahlgren, & Styrborn, 1991) då vi letade efter likheter och motsättningar i intervjupersonernas 
beskrivningar och uttryck (ibid). Vi valde ut betydelsefulla citat för vår resultatdel som sedan 
inordnades under respektive tema för att belysa våra empiriska sammanfattningar (Bryman, 2011). På 
detta sätt identifierade vi våra huvudteman. Med användning av en tematiskt analys går det lättare att 
hantera ett stort insamlat intervjumaterial samtidigt som värdefull och intressant kunskap kan 
synliggöras (ibid). Vi använde oss sedan av en matris-uppställning för att strukturera och syntetisera 
svaren. Vi skapade ett index med initialt tre centrala teman (vilka i resultatet blivit fler): Hur 
värdegrunden förmedlas, Värdegrundens betydelse, och Värdegrunden som ett Employer Branding-
verktyg. Vi skapade även ett tema för den generella uppfattningen om begreppet värdegrund. I vår 
analys har vi haft personernas företag, anställningsgrad, ålder samt huruvida de jobbar externt eller 
internt på företaget, i åtanke för deras olika uppfattningar av värdegrunden. Vi har på grund av 
könsfördelningen inte tagit hänsyn till kön i vår analys, inte heller deras anställningstid då det inte är 
några större skillnader emellan dem (samtliga har jobbat mellan 5 mån – 2 år).  
 

4.6 Kvalitetsvärdering  
För kvalitetsvärdering av en studie är validitet och reliabilitet centrala begrepp (Bryman, 2011). 
Validiteten innebär till vilken grad studien undersöker det som den avser undersöka i förhållande till 
syftet. Reliabilitet rör tillförlitligheten i studien, där man ser till hur stabilt resultatet är om man gör 
flera likadana undersökningar. Vi har tagit tillförlitligheten i åtanke genom fyra delkriterier; 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Giltigheten har 
tagits i åtanke genom fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, 
katalytisk autencitet och taktisk autencitet (ibid). Nedan redogör vi för dessa begrepp och hur vi 
hanterar dem i vårt genomförande.   
 
Bryman (2011) menar att man i kvalitativ dataanalys riskerar att tappa kontexten i vad som sägs. Vi 
har därför utvecklat frågor med omsorg med avsikten att de avspeglar sin sociala situation. Vi har 
innan påbörjad studie genomfört en pilotstudie för att testa våra utvalda frågor. Genom pilotstudien 
visade det sig att vissa frågor var snarlika varandra eller inte tillförde tillräckligt mycket för att 
berättiga dess plats i formuläret. Med pilotintervjun kom vi även på en intressant aspekt; känslan av 
krav eller press för arbetstagaren i och med värdegrunden, vilken vi la till i vår intressesfär. Genom 
pilotstudien kunde vi se hur frågorna togs emot av intervjupersonen och kunde ändra, samt ta bort det 
som misstolkats. I och med det bättrade vi på studiens validitet.  
 
4.6.1 Tillförlitlighetens fyra kriterier 

Trovärdighet står för att etiska regler uppfylls (vilket vi redogör för nedan i del 4.7) och i vilken grad 
resultatet har stämts av med intervjupersonerna. Vi har i vårt genomförande tagit hänsyn till etiska 
aspekter, däremot har vi inte låtit våra intervjupersoner se över och bekräfta vårt resultat. Vidare ser vi 
att resultatet har en låg överförbarhet, speciellt på andra sektorer, eftersom empirin grundar sig på få 
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personer inom ett mindre åldersspann, inom en typ av arbete, hos ett mindre antal företag och inom en 
bransch inom privat sektor. Pålitligheten bedömer om studiens resultat hade blivit liknande om den 
hade genomförts igen. Vi har ämnat bättra pålitligheten genom en utförlig redovisning av studiens 
samtliga delar och genom att använda samma intervjuguide under samtliga intervjuer. Då vi har 
intervjuat ett så litet antal personer bedömer dock sammantaget studiens pålitlighet som låg. Möjlighet 
att styrka och konfirmera handlar om att som forskare säkerhetsställa att vi har handlat i god tro, trots 
att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Vidare så handlar det om 
hur pass stor kontroll vi haft över våra värderingar så att de inte har påverkat undersökningen på ett 
avgörande sätt. Vi har därför försökt vara så neutrala som möjligt i våra tolkningar och ämnat tona 
ned vår förförståelse kring forskningsområdet under genomförandet. Genom att vi tillsammans 
granskat datamaterialet har vi avsett sammanfatta och tolka intervjupersonernas uppfattningar så 
objektivt som möjligt. Det är dock ofrånkomligt att helt frångå våra förkunskaper och fördomar kring 
begreppen, vilket utan tvivel har påverkat studiens riktning (Bryman, 2011).  
 
4.6.2 Giltighetens fem kriterier 

Giltigheten har tagits i åtanke genom fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 
autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Vi har ämnat ge vår uppsats en rättvis bild 
genom att använda oss av följdfrågor när vi inte har förstått helt vad de menar. Genom att skapa 
tydlighet har vi försökt nå andemeningen i intervjupersonernas svar. Ontologisk- och pedagogisk 
autenticitet nås genom att undersökningen bidrar till att respondenterna får en tydligare bild av sin 
sociala miljö, och hur andra upplever saker och ting i den. Genom att skicka ut vår färdigskrivna 
uppsats till alla deltagande intervjupersoner, ämnar vi öka den ontologiska och pedagogiska 
autenticiteten. Giltighetens fjärde delkriterie är katalytisk autencitet. Detta rör huruvida 
undersökningen har gjorts så att deltagarna i studien kan förändra sin situation. Vi tror att deltagarna, 
genom våra frågor och sättet de belyser deras uppfattning och nuvarande situation, kan ha bidragit till 
en förståelse om olika förhållningssätt till värdegrunden. Slutligen är det femte delkriteriet taktisk 
autenticitet vilket innebär att undersökningen har gett deltagarna ökad möjlighet att vidta de åtgärder 
som krävs (ibid). De två sista kriterierna, och speciellt taktisk autenticitet, är svårt att bilda sig en 
uppfattning om utan att genomföra en uppföljning av deltagarna, vilket inte är planerat av oss.  
 

4.7 Etiska överväganden  
I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2002): 
 

• Informationskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Samtyckeskravet 
• Nyttjandekravet 

  
Vi informerade intervjupersonerna att vi följer dessa principer. Detta gjordes i form av ett mailat 
Missivbrev (del 9.2) som kortfattat beskriver studien, dess syfte, samt till vilken institution och 
universitet den kommer vara anknuten till. Missivbrevet informerade även om intervjupersonernas 
roll i studien, att de kunde lämna undersökningen om de önskar då det är helt frivilligt. Med denna 
information tar vi hänsyn till informationskravet. Vi meddelade även att vi skulle ändra namnen på 
intervjupersonerna och inte heller ange några företagsnamn för att hålla deltagandet helt anonymt. Vi 
har även behandlat insamlad data med försiktighet och aldrig på öppna plattformar. Med detta 
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uppfyller vi konfidentialitetskravet som avser principer kring behandling av intervjupersonernas 
identitet. Vi tar även hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda informationen i 
forskningssammanhang och publicera studien på Stockholm Universitets publikationsdatabas DiVA 
Portal, detta informerar vi även om i vårt Missivbrev. Slutligen tog vi hänsyn till samtyckeskravet 
genom att höra efter med intervjupersonen att de har tagit del av informationen och säkerställa att de 
kände till att de är med i undersökningen av egen vilja. (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

4.8 Diskussion och kritisk granskning av metoden 
Vi har under studiens genomförande haft intervjusituationen i åtanke när vi har lyssnat, transkriberat 
och tolkat innehållet i våra intervjuer och försökt sätta våra förutfattade meningar åt sidan för att 
undvika omtolkning. Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån empirin eftersom studien grundar 
sig på få intervjuer. Då vi endast har intervjuat personer som på olika sätt jobbar inom personalarbete, 
i rekryterings- och bemanningsbranschen, så har urvalet varit målstyrt. Vilket enligt Bryman (2011) 
kan resultera i en svagare reliabilitet eftersom det riskerar att ge en homogen bild av ett fenomen. Det 
var även en hög homogeniteten bland intervjupersonerna. 5/6 var kvinnor, samtliga personalvetare i 
20-årsåldern. Som personalvetare tror vi även att de kan ha en större medvetenhet i frågor rörande 
värdegrund på företag, än många andra roller inom samma företag. Hade vi använt oss av fler metoder 
hade det, enligt Bryman (2011), kunnat öka studiens trovärdighet. Exempelvis genom en enkätstudie 
med frågor med likertskala (frågor där respondenten får ta ställning via svarsalternativ) ifrån olika 
branscher. Vi hade då kunnat stödja oss på kvantitativ empiri och bättrat på studiens överförbarhet. 
Eftersom vårt fokus är individens uppfattning om värdegrunden, där vi ville gå mer på djupet, och att 
vi haft en stram tidsram valdes endast kvalitativa intervjuer som metod. Vi är emellertid nöjda med 
vårt val av metod men ställer oss frågande till om det hade varit givande att intervjua två personer till, 
detta hade kunnat bidra till mer nyttig empiri och underlättat jämförelser emellan intervjupersonerna. 
Det är dock tveksamt om den extra tiden hade varit försvarbar med tanke på studiens tidsram.  
 
En potentiellt negativ följd av att vi är bekanta med majoriteten av intervjupersonerna är deras vetskap 
om vår förförståelse. Det kan ha resulterat i att de inte förklarat sig lika djupgående. Vi har heller inte 
tagit hänsyn till att få en jämn könsfördelning, delvis för att vi gjort ett bekvämlighetsurval och delvis 
för att en helt jämn könsfördelning ändå inte hade speglat den rådande könsfördelningen inom den 
yrkesgrupp vi har valt att inrikta oss på; personalvetare. Brandl, Mayrhofer & Reichel (2008) 
beskriver det som att HR-arbetet är kvinnodominerat, vi kan även se i Universitet- och 
Högskolesrådets antagningsstatistik att könsfördelningen på samtliga personalvetarutbildningar i 
Sverige de senaste åren är väldigt skev. Männen står i denna statistik inte ens för en tredjedel av de 
antagna (UHR, 2016). Vi ser ändå att det hade varit bra att ha med fler män i studien för att motarbeta 
homogenitet och för att se efter potentiella skillnader i uppfattningen mellan könen. En kritik mot vår 
analys är hur vi jämför uppfattningar efter anställningsgrad när vi endast intervjuat två 
deltidsanställda, vilket kan tyckas vara i det minsta laget.  
 
Valet att intervjua personerna på deras egen arbetsplats kan ha resulterat i en skygghet i berättelser om 
personliga erfarenheter från arbetsplatsen. Vi ser en risk i att deras arbetsmiljö skapar en stämning hos 
dem som exempelvis hindrar dem från att uttrycka sig alltför negativt om arbetsgivaren. En annan risk 
är att närheten till kollegor och chefer kan ha fått dem att bete sig och uttrycka sig i linje med vad de 
normalt gör i deras närhet, vilket kanske inte är att vara kritiska eller negativa. Avslutningsvis så är en 
kritik mot reliabiliteten i studien skillnaden mellan hur intervjupersonerna är vana att benämna det 
fenomen vi benämner värdegrund. Genom att vi utan initial förklaring frågat intervjupersonerna hur 
de uppfattar fenomenet värdegrund så kan deras förståelse om vad vi åsyftar ha varierat, eller ha 
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skapat osäkerhet. De utvalda företagen benämner nämligen fenomenet med varierande namn, som 
exempelvis Vår företagskultur eller Våra värdeord, som dock i övrigt helt stämmer in i vår definition 
av värdegrund; en samling nedskrivna värderingar som finns tillgänglig för arbetstagare såväl som 
arbetssökande. 
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5. Resultat  

Resultatdelen är uppdelad efter fem teman som blivit tydliga under vår analys av material. Den 
inledande delen rör den generella uppfattningen om värdegrundsbegreppet. Våra övriga fyra teman 
rubriceras; hur värdegrunden förmedlas, hur värdegrunden berör arbetstagarna, värdegrundens 
betydelse vid arbetssökandet och slutligen hur värdegrunden ses på som ett verktyg för Employer 
Branding. 

De tre undersökta företagens värdegrunder består av 3-7 värderingar, vilka uttrycker saker såsom 
samarbete, arbetsglädje och resultatfokus. Vi kommer dock inte att skriva ut dessa värdegrunder i 
syfte att hålla företagen anonyma. 

 

5.1 Arbetstagarnas generella uppfattning om 
begreppet 

Ett gemensamt drag hos arbetstagarna är hur de ser på värdegrunden som en samling riktlinjer. De 
flesta menar på att en ideal värdegrund ska utgöra grunden för företagskulturen genom att visa på ett 
uppmuntrat beteende. Vi identifierar dock flera skillnader bland arbetstagarna generella uppfattningar 
om värdegrundsbegreppet inom företagsvärlden. Edvin menar exempelvis på att en värdegrund 
uttrycker vad arbetstagaren ska eftersträva och hur man ska arbeta inom företaget, och att detta är 
starkt kopplat till företagets framgång: 

Det är väl ungefär att man sätter ord på vad man kan sträva efter, både hur man ska arbeta och vad 
man ska uppnå. Men också hur man bemöter varandra internt inom bolaget skulle jag säga. (...) 
Om man har en kommunicerad värdegrund och man kan få folk inom organisationen att anamma 
det beteendet. Ja, det är så man lyckas som företag. / Edvin  

 
Tina anser att värdegrunden snarare står för grundläggande värderingar såsom vilken människosyn 
företaget har. Hon tänker även att den säger något om företagets riktlinjer:  

Ja, men människors lika värde, kring människor, kring samhället, kring ansvarspunkter man ser sig 
ha som företag och inte. (...) Den handlar om värderingar liksom. Ja, det man tycker är viktigt och 
vilka riktlinjer man följer i olika sammanhang, det är värdegrund för mig. / Tina 

 
Jasmine å andra sidan ser på värdegrund som nära kopplat till företagskulturen och vad ledningen vill 
att arbetstagarna ska anamma för beteende:  

Jag tänker att värdegrunden lägger grunden för vilken företagskultur man vill skapa på ett företag. 
Vilket beteende uppmuntrar man, vad prioriteras av de anställda.. Om man har en värdegrund som 
handlar om att man ska rädda världen då kanske man som anställd jobbar för att komma nära den 
värderingen... Värdegrunden ska förmedla någon typ av känsla.. och uppmuntra någon typ av 
beteende. /Jasmine 

 
Företagskulturen framhävs även i hög grad av Annika som också betonar att värdegrunden ska 
förmedla en känsla och uppmuntra samhörighet. Därmed var konsensus ganska svag om vad 
värdegrunden står för bland arbetstagarna. Tre av sex arbetstagare var även lite osäkra på vad 
värdegrundsbegreppet står för, och ville gärna ha det förklarat för sig i början av intervjun. Dessa tre 
var även de yngsta bland intervjupersonerna. Denna osäkerhet kring begreppet kan också bero på att 
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tre utvalda företagen har två olika namn på fenomenet och ingen kallar det just värdegrund. Istället 
återfinns det under rubrikerna “Våra värderingar” och “Vår kultur”.  

 

5.2 Hur värdegrunden förmedlas 

Gemensamt för arbetsgivarna i hur de förmedlar värdegrunden är genom företaget hemsida och 
policy. De fanns i två fall av tre synliga i kontorets inredning. I övrigt fann vi stora skillnader i 
förmedlingen mellan företagen. Värdegrunden förmedlas ofta under introduktionsdagar och ibland 
under anställningstillfället och intervjun. På ett av företagen förmedlas den även ofta under olika 
mindre återkommande möten såsom veckomöten och medarbetarsamtal. Den förmedlas även i vissa 
fall på företaget genom belöningar via priser och speciella kort med värdegrundsförankring, vilka 
arbetstagarna uppmuntras ge till varandra. Det framkom tydligt att det hos företag 1 finns en väl 
utarbetad värdegrundspraktik. Här syns värdegrunden till exempel ofta i kontorsmiljön; på väggar, 
dörrar och kaffekoppar, och via olika digitala kanaler såsom TV-skärmar, skärmsläckare och i mail.  

 

Samtliga intervjupersoner uppfattar att hur, och i vilket utsträckning, värdegrunden förmedlas 
påverkar företagskulturen. De uppfattar även att kommunikationen av värdegrunden påverkar 
värdegrundens legitimitet och dess betydelse på arbetsplatsen. Annika påtalar att värdegrunden är helt 
central för deras företagskultur; 

(Företag 1) jobbar väldigt mycket med det, det är väldigt tydligt det. Det efterlevs verkligen. Det 
genomsyrar allt som vi gör, varje gång någonting händer eller det sker en förändring... Jag tycker 
absolut att det genomsyrar..  / Annika  

 
Hon berättar även hur man fysiskt kan se värdegrunden på arbetsplatsen; 
 

Det står på väggarna, står på kaffekoppar och så står det på olika kort som vi ger till varandra, de 
står verkligen överallt… / Annika 

 
Annika berättar vidare att arbetstagarna uppmuntras till att ge varandra beröm när de följer 
värdegrunden, bland annat genom rutinen på möten där de ger varandra handskrivna kort. Genom 
detta uppfattar Annika att värdegrunden blir väldigt påtaglig, och att det sprider god energi på 
företaget. Jasmine, som tidigare jobbat på företag 1, berättar även att cheferna där delar ut priser varje 
månad till arbetstagarna utifrån värderingarna. Hon uppfattar även att värdegrunden finns väl synlig 
hos företag 3; 

Det sitter ju målade på väggen när man kommer in, så man ser ju dem varje dag. Sen så pratar vi 
mycket om dem på möten, och på introduktionsdagarna pratade vi mycket om dem (värdeorden). 
För att kolla så att alla förstod dem och höll med om dem. Vi diskuterade dem så att man ska 
göra oss medvetna om dem, tror jag. Sen pratade vi om dem på anställningstillfället också.  / 
Jasmine 

 
Jasmine upplever att värdegrunden, och sättet den förmedlas, skänker trygghet och tydlighet i 
anställningen. Vilket hon prioriterat väldigt högt på en arbetsplats. 
 

Det skänker trygghet och riktning, att man vet hur man ska bete sig. Att man vet vad som 
förväntas av en... Och hur man ska vara och agera.  / Jasmine 
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Hon uttrycker en känsla av kontroll och ökad förståelse över sin anställning tack vare 
värdegrunden, då den hjälper henne att se vad arbetsgivaren efterfrågar hos henne. Det var även 
fler intervjupersoner som gav uttryck för vikten av trygghet på arbetsplatsen, och kopplade ihop 
den med riktlinjerna som erbjuds av värdegrunden.  
 
Tydligt var att intervjupersonerna på företag 2, där värdegrunden inte förmedlas i samma 
utsträckning, inte heller uppfattar att den är rotad i företagskulturen. Hos dessa två arbetstagare 
uppfattas värdegrunden inte heller som lika betydelsefull på arbetsplatsen som hos de övriga fyra.  
 
Skillnaden i uppfattningen om förmedlingen verkar inte endast bero på vilken arbetsgivare man har. 
Vi fann även en märkbar variation i uppfattning beroende på anställningsgrad: om de är anställda på 
heltid eller deltid. Samtliga intervjupersoner menar att deras arbetsgivare inte jobbar aktivt med att 
förmedla värdegrunden till konsulter, i vilket fall inte i samma utsträckning som till dem som jobbar 
internt. Ingen kunde minnas att de någonsin varit med om att konsulterna fått den berättad eller aktivt 
förmedlat till sig.  
 

Nej, jag tror inte att konsulterna vet någonting alls om den (värdegrunden)… Vad jag vet så får de 
inte höra den vid intron eller något sånt (…) De får väl kanske höra den hos kunden istället, antar 
jag.  / Josefine 

 
Annika menar att hon och hennes kollegor ändå önskar att konsulterna skulle känna till värdegrunden, 
men att det inte finns i deras rutiner att lära ut den. Varken hon eller någon annan intervjuperson ser 
dock på detta som ett problem. Anledningen till varför konsulterna inte får värdegrunden 
kommunicerad var ingenting som någon av intervjupersonerna uppger sig tidigare funderat på. Den 
konsultanställde Edvin berättar att han varken hört eller sett företag 3:s värdegrund. Däremot har han 
bra koll på sin uppdragsgivares värdegrund (där han är uthyrd som konsult). Han berättar även att han 
tidigare varit konsult-anställd på företag 1 och inte heller vid den konsultanställningen haft någon 
vetskap om företagets värdegrund, trots att anställningen varade i 1,5 år.  
 
Tina, deltidsanställd på företag 2, känner inte heller alls till sin arbetsgivares värdegrund, medan 
Anne, heltidsanställd på samma företag, känner till den väl. Jasmine som tidigare varit heltidsanställd 
på företag 1 har däremot en tydlig uppfattning om deras värdegrund.  
 
Arbetstagarna fann arbetsgivarens värdegrund betydelsefull för företagskulturen i samtliga fall där 
arbetsgivaren uppfattas arbeta aktivt med förmedlingen av den. Edvin berättar om hur 
uppdragsgivaren gör för att lyfta värdegrunden; 

 

Dels så står det ute i korridorerna, på affischer… Utanför massa mötesrum så brukar det finnas 
skärmar med värdegrundsorden på deras skärmsläckare också. Sen så brukar vi ha 
informationsmöten, kanske en gång i månaden, där vår svenska VD lyfter den (...) I samband med 
sådana presentationer så nämns det ju alltid, antingen att det är någonting som behövs framöver 
typ: ”Nu kommer vi visa prov på det här”, eller ”Vi vann det här avtalet eller den här 
upphandlingen, vilket visade prov på just det här värdeordet”. Så det är hela tiden att det vävs in 
på det sättet. Så jag tror det är därför att det (värdegrunden) sitter någorlunda (att han minns den). / 
Edvin 
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Uppdragsgivarens VD kopplar alltså ihop företagets värdegrund med de resultat och utmaningar som 
företaget ställs inför, vilket gör att Edvin lär sig den och ser på den som mer betydelsefull för 
företaget och dess kultur. Kopplingar mellan värdegrund och praktik, ofta gjorda av chefer, 
uppmärksammades även av andra heltidsanställda intervjupersoner. Exempelvis Annika som berättar 
hur en chef ofta knyter an företagets framgångar till en eller flera av företagets värderingar, antingen 
under möten eller i olika utannonseringar via mail.  
 

5.3 Hur värdegrunden berör arbetstagarna 

5.3.1 Värdegrunden i arbetstagarnas dagliga arbete 

Ett gemensamt drag i uppfattningarna hos arbetstagarna var att de genom värdegrunden, generellt (och 
inte alltid hos sin nuvarande arbetsgivare), kan känna någon form av vägledning i sitt arbete. Samtliga 
uppskattar även tydlighet och att veta vad arbetsgivaren vill. Denna vägledning kan hos vissa resultera 
i en förståelse och en upplevd kontroll på arbetsplatsen. Vi fann dock främst skillnader i hur 
arbetstagarna, speciellt om de är på olika företag, uppfattar att företagets värdegrund påverkar deras 
individuella arbete på arbetsplatsen.  

 

Exempelvis så menar båda arbetstagare på företag 1 att värdegrunden starkt genomsyrar deras dagliga 
arbete. Annika beskriver det som att den indirekt påverkar det mesta hon gör då hela arbetet är 
utformat efter värdegrunden. Josefine berättar att hon till en början inte tog till sig värdegrunden så 
mycket, men att hon efter ett tag började göra det. Efter att ha sett hur det arbetas med den och hur 
hennes kollegor och kompisar på företaget tog till sig den, så vande hon sig. Efter det har hon låtit sig 
influeras av en av företagets värderingar som tidigare varit långt från hennes egen. Företagets övriga 
två värderingar var aldrig något problem att ta till sig. Att ha sett värderingarna praktiseras hos 
kollegor har även påverkat fler intervjupersoner i att lättare kunna ta till sig värdegrunden. 

 

Anne, på företag 2, är mer osäker på om värdegrunden påverkar henne, men vill inte utesluta det. Hon 
menar att det är svårt att veta hur konkret den gör skillnad men att hennes arbete möjligen hade sett 
annorlunda ut om företaget hade haft en helt annan värdegrund. Hon uppfattar speciellt ett ord i 
värdegrunden som betydelsefullt. Hon har alltså gjort ett selektivt urval efter vad som passar henne 
bäst. Anne tror att det snarare är andra saker, såsom hennes inställning, motivation och 
arbetsbelastning, som har en påverkan på hennes dagliga arbete. Hon beskriver att företaget har en 
“klämkäck” företagskultur som hon tror har smittat av sig en del på henne, denna företagskultur 
relaterar hon dock inte till värdegrunden. 

 

Jasmine berättar hur företag 3:s värdegrund är för lång för att komma ihåg och därför svår att ta till 
sig. Detta har gjort att hon, precis som Anne, har valt ut en mindre del av den. Denna del av 
värdegrunden tycker hon är den mest tilltalande. Att den skriva värdegrunden är så pass lång gör att 
hennes tolkning och uppfattning av den blir abstrakt. Hon menar ändå på att den ger henne en 
trygghet. Hon berättar att en del av värdegrunden, vilken förespråkar att “våga prova på”, genomsyrar 
hennes dagliga arbete till viss del:  

Jag tycker faktiskt att man märker av det (värdegrunden) lite. Framförallt det här med att man 
vågar testa sig fram, det tycker jag verkligen känns att dem uppmuntrar, och att dem säger det ofta 
och så. Ja... mycket det här med att prova på saker. Det gillar jag. / Jasmine 
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Vidare så berättar Jasmine att denna del av värdegrunden ger henne en känsla av att företaget litar på 
henne. Hennes känsla av kontroll och förståelse över sin anställning förstärks då värdegrunden hjälper 
henne att se vad som värderas och är okej att göra på arbetsplatsen. Denna del är dock bara en av 
många vilket gör att hennes helhetsbild av värdegrunden är svår att greppa. Hon berättar att det är en 
okontroversiell och lättsmält värdegrund, men inte särskilt minnesvärd. Till skillnad från företag 1:s 
värdegrund (där hon jobbade tidigare) så har hon i vilket fall inte något problem med denna. Jasmine 
hade gärna sett att värdegrunden var ännu mer närvarande i hennes dagliga arbete och tycker att den 
kunde kommuniceras mer, vara kortare och även mer abstrakt i sin utformning, så att man kan skapa 
en egen betydelse i den. Hon vill gärna få tolka värdegrunden lite grann själv, och genom det ha 
möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om innebörden.  
 
Edvin tror också på att värdegrunden, hos hans uppdragsgivare, ger tydlighet i hans arbete. Han tänker 
att den kanske genomsyrar hans arbete på ett undermedvetet plan; 
 

Jag ser nog på värdegrunden som en vägledning för mitt eget arbete. Men det är svårt att veta om 
det är eget driv och egna värderingar eller värdegrunden som motiverar mitt arbete. / Edvin  

 
Edvin berättar även att denna vägledning kan göras konkret i medarbetarsamtal eller i lönesamtal.  
 

Jag skulle tro att det är ett riktigt stort stöd för chefer. Men det är ju bra för arbetstagarna också. 
För dem kan ju visa på att dem har jobbat mot dem (värdeorden). Faktiskt så i vår mall för 
cheferna, så är alla värdegrundsorden uppställda. (...) Så jag skulle säga att det är bra åt båda 
hållen, både för cheferna men också för arbetstagarna att kunna säga då: ”Ja men du ser, jag har ju 
jobbat tydligt mot de här målen efter de här värdeorden så jag är verkligen värd det här 
lönepåslaget. ”/ Edvin 

 
I företag 1 och 3 så har de internt anställda intervjupersonerna förbättrat sin förståelse om vad deras 
arbetsgivare vill och vad de står för, med sin anställningstid. Medan Tina på företag 2 har förstått 
mindre med sin anställningstid. Tina har slutat bry sig om arbetsgivaren och känner att hon saknar 
tydliga riktlinjer såväl som trygghet i sin anställning. Hon berättar att detta till viss del beror på att 
många sägs upp under oklara omständigheter.  
 
Vidare var det ingen av arbetstagarna som hade någon erfarenhet från att vara med och skapa eller 
implementera värdegrunden på företaget. De hade inte heller en djupare uppfattning av hur arbetet 
med detta hade gått till. De verkade samtliga ointresserade av att själva delta i implementeringen av 
värdegrunden. Jasmine var den enda av intervjupersonerna som trodde sig veta vem som kommit på 
värdegrunden; grundaren. Ingen intervjuperson verkade heller bry sig nämnvärt om detta ämne eller 
om värdegrunden uppkommit genom top-down eller bottom-up, utan lade större vikt i hur 
värdegrunden togs i uttryck. 
 

5.3.2 Värdegrundens baksida 
En aspekt relaterad till värdegrunden är uppskattning på företaget. Vår empiri visar att denna sortens 
uppskattning kan både ha positiva och negativa effekter för arbetstagare. Den mest framstående 
uppfattningen om negativa aspekter kring värdegrunden är att den kan bli överdriven, och på så sätt 
leda till stress eller påfrestning. Till exempel delar Jasmine med sig av sin tidigare erfarenhet av 
företag 1:s värdegrund då hon kände sig stressad och osäker i sin roll:  
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Det är klart att det fanns positiva saker också men jag var mest stressad av den (värdegrunden). 
Vilket gör att en blir lite mer osäker. (...) Det här med månadens pris och månadens 
värdegrundsbärare... Jag ville också bli värdegrundsbärare, men jag blev aldrig det. Det kunde bli 
lite jobbigt för mig. / Jasmine 

 
Jasmine berättar att all bekräftelse genom värdegrunden ledde till en påfrestande konkurrens bland 
arbetstagarna på företaget. Hon uppfattade det som ett krav på henne som arbetstagare, istället för att 
känna stöd eller vägledning. Hon anser även att värdegrunden på företaget syntes och hördes lite för 
mycket vilket gjorde att hon blev trött på den. Det var en av anledningarna till att Jasmine valde att 
söka sig vidare till en annan tjänst, på företag 3, där hon är i dagsläget. Således verkar hon haft svårt 
att ta till sig företag 1:s resultatinriktade värdegrund. Jasmine uppfattade att värdegrunden var för 
närvarande i det dagliga arbetet på företag 1, vilket inte passade henne personligen. Hon menar att en 
blandning mellan företag 1 och företag 3:s värdegrunder skulle vara passa henne bra. 
 
Josefine är inte heller helt övertygad av företag 1:s resultatinriktade värdering; 
 

Internt tycker jag att de är väldigt sälj- och resultatinriktat, vilket gör att de inte är optimalt för 
mig att jobba hela livet, det kan bli lite mycket ibland… Även om jag har blivit lite mer åt det 
hållet sen jag började… / Josefine  

 
Annika på företag 1, stämmer in i denna bild och berättar också om hur hon kan tänka sig att 
värdegrunden kan upplevas något överdriven:  
 

Ja ibland kanske det blir lite sektliknande med applåder och allt sånt. Alltid när någonting lyfts 
så är det i relation till värdegrunden (...) Jag kan tänka mig att det är många som tycker att det är 
jobbigt att man hela tiden ska uppmärksamma det (värdegrunden) och det fokuseras väldigt 
mycket på resultat, och speciellt om du är en person som aldrig får erkännande... / Annika 

 
Hon tror att denna press kan vara en orsak till den konkurrens som ibland känns av på kontoret, där 
individuella mål ibland går före samarbetet. Annika tror alltså inte heller att värdegrunden på företag 
1 passar alla.  
 
Värdegrunden kan även uppfattas ihålig när det blir tydligt att arbetsgivaren inte följer den. Detta 
menar Anne som berättar hur hennes arbetsgivare inte verkar bry sig om två av sina tre värdeord. 
uttrycker hur dessa två värdeord inte bär någon mening hos henne som arbetstagare heller, trots att 
hon skulle önska att så var fallet. Värdegrunden får henne istället att tappa i förtroende för sin 
arbetsgivare, då hon önskar att de gjorde mer av vad de utger sig för att vilja. Detta finner vi även hos 
Edvin, som berättar att han har sätt flera värdegrunden på företag där han har varit tidigare men att 
han aldrig tidigare uppfattat att det jobbas med dem. Han har därför inte heller brytt sig om dem.  
 

5.4 Betydelsen vid arbetssökande 

Majoriteten av arbetstagarna menar att det viktigaste med ett företags värdegrund i arbetssökandet inte 
är exakt vad värdegrunden uttrycker. Viktigt är snarare att företaget har en värdegrund vilket är ett 
gemensamt drag hos arbetstagarnas uppfattningar. Gemensamt hos arbetstagarna är även att allt annat 
som fördes på tal, exempelvis sammanhållning, trivsel, lön etcetera, utgör viktigare komponenter än 
värdegrunden när man tittar efter jobb. De flesta svarade dock att de känner någon form av behov av 
att kunna identifiera sig med företagets värdegrund. Ingen ville jobba på en arbetsplats där de inte kan 
relatera till värdegrunden alls. Tina är den som verkar bry sig mest om värdegrunden för framtida 
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arbetssökning. Det verkar även som att hon haft bäst intryck (bland alla intervjupersonerna) av 
företags värdegrunder innan hon började på sitt nuvarande jobb, på företag 2. Där har hon inte någon 
koll på den överhuvudtaget, trots att hon jobbar internt. Hon har alltså upplevt två vitt skilda sidor av 
vad värdegrunden kan betyda för ett företag.   

Alla arbetstagare uppfattar det som positivt att företag har en skriven värdegrund och flera tror att de i 
framtiden kommer ställa högre krav på värdegrunden när de söker jobb. De flesta uppfattar även att de 
med ökad arbetserfarenhet blir mer selektiva i sitt val av arbetsgivare och dess värdegrund. Speciellt 
Jasmine har denna uppfattning; 

Jag har kanske förstått mer vad som är okej för mig att tycka och inte tycka. Att jag kan lämna 
företaget om det är någonting jag inte håller med om. Så med tiden har jag nog blivit tuffare, och 
då kanske man ställer högre krav på värdegrunden nu också, när man söker jobb. / Jasmine 
 

Flera intervjupersoner lyfte att man som arbetssökande gärna vill kunna relatera till företagets 
värdegrund. De hade dock ofta svårt att tänka sig en värdegrund vilken de inte håller med om. En 
arbetstagare menar att majoriteten av alla företag har liknande värdegrunder:  

Spontant så tycker jag att de flesta säger samma sak eller vill åstadkomma samma sak. Alltså 
liknande ord på samma sak, ofta. Ja, men saker som ”Vi är bra”, ”Vi jobbar tillsammans”, ”Vi är 
bättre än andra” eller “Vi satsar mer är våra konkurrenter”. Ja, sådana saker är oftast teman som 
återkommer. Det blir att de inte säger en så mycket. / Edvin 

 
Edvin anser att företagens värdegrunder oftast är konventionella och lätta att ta till sig. De ska kunna 
accepteras av så många som möjligt och det sägs därför ingenting kontroversiellt. Han menar att det är 
desto viktigare hur man uppfattar att man kommer att trivas på arbetsplatsen, när man söker jobb. 
Själva innehållet i värdegrunden kan utgöra en liten del av detta, menar bland andra Annika. Som kan 
tänka sig arbetsgivare med värdegrunder som hon inte skulle vilja jobba hos. Annika uppskattar 
exempelvis att jobba med kvalité, och skulle väldigt ogärna jobba hos en arbetsgivare som lyfter 
värderingar som motsätter sig det.  

 

5.4.1 Betydelsen vid intervjusammanhang  

Intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om att värdegrunden i arbetssökandet framförallt har 
en betydelse inför, och under, arbetsintervjuer hos företag.  

Det är ju någonting som är en typiskt enkel grej att kolla upp inför en intervju så man kan visa att 
man har ett intresse för bolaget. / Edvin  

När jag skulle på intervju här så gick jag iallafall in på deras hemsida och kollade vad dem hade 
skrivit... Men jag tror främst att det var för att jag skulle känna mig påläst till intervjun, som att 
“Ja, jag läste om era värderingar.”.  / Anne  

 
Intervjupersonerna beskriver hur den skrivna värdegrunden på företags hemsidor är ett lättillgängligt 
verktyg inför arbetsintervjuer. Dels för att läsa på om företagets kultur av eget intresse, men allra 
främst för att kunna visa sig extra intresserad av företaget och att man är ambitiös nog att sätta sig in i 
vad företaget uppger sig stå för. Josefine beskriver det som att hon antagligen skulle välja den med 
bäst värdegrund om två arbetsgivare i övrigt var exakt likadana.  
 



32 

Sammantaget verkar det i empirin inte som att värdegrunden har en avgörande betydelse i 
arbetssökandet. Arbetstagarna ser snarare på värdegrunden som ett verktyg som man enkelt tar till vid 
förberedelse inför arbetsintervjun.  
 

5.5 Ett verktyg för Employer Branding 

5.5.1 Intern Employer Branding  

Arbetstagarna såg intern Employer Branding som en av flera orsaker till varför ett företag har en 
värdegrund. Tina pratar exempelvis om att ett syfte med värdegrunden är att få arbetstagarna att känna 
att alla på företaget strävar åt samma håll. Hon tycker dock inte att värdegrunden hos hennes 
arbetsgivare har denna funktion i praktiken. Hon tror att värdegrunden ibland ämnar skapa en känsla 
av att “vi har något gemensamt”, trots att detta kanske inte stämmer överens med den verkliga 
situationen eller gör någonting reellt för att förändra företagets kultur. Hon tror också att företag 
skriver sin värdegrund efter vad samhället finner attraktivt och vad som kommer att sälja bäst.  

 

När man tänker på företaget så ska man förknippa det med vissa saker, och de vill de fånga i 
värdegrunden. (...) Men sen vill man nog också få de som jobbar på företaget att känna att de 
strävar åt samma håll, att de står för samma saker, trots att de har olika befattningar och så… / 
Tina 

 

Båda på företag 1 beskriver hur väl värdegrunden är rotad i företagskulturen, den verkar finnas nära i 
personalens medvetande och i stor utsträckning påverka arbetstagarnas syn på företagets identitet. 
Båda två ser på värdegrunden som ett effektivt verktyg för intern Employer Branding. Arbetstagarna 
från företag 3 uppmärksammar också detta genom att, i olika utsträckning, mena på att värdegrunden 
kan påverka hur personalen ser på sin arbetsgivare. Jasmine menar, mer än Edvin, på detta; 

Chefer tar ofta upp den (värdegrunden) på möten, det är som att de vill att vi ska vara stolta över 
den (...) Så jag tror att det (värdegrunden) mest är till för personalen. För att ge riktning till 
personalen, så man ska veta vad företaget står för och vill och så att dem som jobbar där vet hur 
dem ska bete sig… Och vad som förväntas av dem. / Jasmine 

Jasmine ser alltså dels på värdegrunden som arbetsgivarens förväntningar, vilket ämnar påverka 
personalens bild av arbetsgivaren.  

 

5.5.2 Extern Employer Branding  

Inom uppfattning om värdegrunden i relation till extern Employer Branding finner vi en tydlig 
uppdelning efter vilken arbetsgivare intervjupersonen har. Hos två intervjupersoner identifieras extern 
Employer Branding som den främsta anledningen till varför ett företag har en värdegrund, båda 
arbetstagarna från företag 2. Extern Employer Branding uppmärksammas inte alls i relation till 
värdegrunden av två andra intervjupersoner, båda från företag 1. De två arbetstagarna från företag 3 
uppmärksammar båda hur värdegrunden kan användas i marknadsföringssyfte men ser inte detta som 
det primära. De tänker att påverkan på företagskulturen är ett viktigare syfte. Jasmine, företag 3, 
svarade bland annat på frågan om varför företag har en värdegrund med; 

Sen är det väl så att vissa använder det för att det ska se fint ut också, alltså som marknadsföring, 
men jag tror att om man använder dem på rätt sätt så är det till för personalen. / Jasmine 
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Anne, företag 2, tänker att värdegrunden främst existerar som ett hjälpmedel för företagen i sitt 
image-skapande och för att få in rätt arbetstagare till företaget. Det vill säga att den finns i extern 
Employer Branding-syfte. Anne är även den med minst erfarenhet av en tydlig värdegrund under sin 
arbetslivserfarenhet.  

Edvin berättar att han tidigare har haft inställningen att värdegrunden är till för extern Employer 
Branding. Under sin tid som konsult har han dock lärt känna sin uppdragsgivare, och tänker numer på 
värdegrunden som ett betydande bidrag till företagskulturen. Han verkar bland annat ha färgats av en 
händelse; när han hörde styrelsen prata om hur de ska bli bättre på att jobba med värdegrunden. Detta 
engagemang förvånade honom och fick honom att tänka att värdegrunden inte endast är till för extern 
Employer Branding utan att det finns andra mål med det också. Som uthyrd konsult har arbetsgivarens 
värdegrund inte förmedlats till honom och han har därför uppfattat den som ihålig och inte heller lagt 
den på minnet. Även på det företag där han tidigare varit uthyrd, som konsult från företag 1, lärde han 
sig aldrig värdegrunden eller vad den stod för, trots att den stod skriven i hans mailsignatur som han 
såg varje dag. Han tror att det beror på att han inte fick den förmedlad eller jobbade med den i övrigt. 
Han berättar; 

 
Innan jag började här så tyckte jag generellt att värdegrunden är någonting som man har, typ 
bara för att man måste. För att det ser snyggt ut och för att det låter bra och så vidare... Alltså en 
image-grej helt enkelt, marknadsföringsmässigt och så vidare. Så det är en stor skillnad, att här 
nu på företaget, att värdegrunden faktiskt har en koppling till verksamheten. Alltså att det inte är 
så konstigt egentligen att det nämns på sådana här informationsmöten och sådär där VD:n står 
och pratar inför hela företaget. / Edvin 

 

Tina, på företag 2, uttrycker att företag vill koppla ihop sin värdegrund med sitt varumärke i hopp om 
att skapa en positiv syn på denna. Tinas uppfattning av företags värdegrund ter sig tudelad. Hon 
tänker bland annat att värdegrunden främst existerar för att locka kunder och för att locka passande 
personal.  

Jag tror det handlar om vad man vill associeras med, vad som är bra, vad som kommer sälja bäst 
och vad som attraherar samhället just nu. Så tror jag faktiskt att det är, även om det låter hårt. / 
Tina 

Däremot är hon fortfarande positivt inställd till värdegrunden som fenomen och är den intervjuperson 
som verkar bry sig mest om värdegrunden under arbetssökandet. Hon har nyligen sökt andra jobb, och 
precis tackat ja till en ny tjänst på ett företag där hon inte trivs med hur ekonomiskt orienterade de 
verkar vara. 
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6. Analys och diskussion  

I detta kapitel analyserar vi empirin och ställer det i relation till tidigare forskning och vår valda 
förklaringsmodell det psykologiska kontraktet. Vi kommer diskutera uppfattningar med användning 
av det psykologiska kontraktets tre komponenter löfte, ersättning och acceptans. Därefter analyserar 
vi arbetstagarnas mål med sin anställning. Den efterföljande delen behandlar arbetssökandes syn på 
värdegrunden. Slutligen diskuterar vi generella uppfattningar och hur den relaterar till Employer 
Branding. 

 

6.1 Värdegrunden i relation till det psykologiska 
kontraktets tre komponenter 

6.1.1 Korsade fingrar 

Det psykologiska kontraktets löfte kan förstås som vad arbetstagaren uppfattar att denne och 
arbetsgivaren lovar varandra i sin arbetsrelation (Rousseau & Park, 1993). Majoriteten av 
arbetstagarna är nöjda med sin arbetsrelation och har en klar uppfattning om arbetsgivarens löfte till 
dem, och deras löfte till arbetsgivaren. Löftet visade sig vara en viktig komponent för arbetstagarna då 
samtliga uppskattar tydlighet i sin anställning. Det tog sig i uttryck genom att de alla vill veta vad 
arbetsgivaren värderar och även ha tillgång till tydliga riktlinjer. Vi kunde dock se att alla inte alltid 
haft en klar uppfattning om löftet. Speciellt Tina har känt sig sviken av sin arbetsgivare och dennes 
brister och behövt formulera om ett nytt löfte. Vår empiri har alltså inte gett stöd åt tidigare forskning 
som menar att majoriteten av alla arbetstagare uppfattar att de någon gång fått löftet sviket av sin 
arbetsgivare (Nilssons, 2011). 

 

Det framkom även i empirin att vissa arbetstagare gör selektiva urval av värdegrundens innehåll, och 
skapar i och med det ett skevt löfte. Deras löften gällande värdegrunden anpassas efter personliga 
preferenser. Vi såg att dessa urval dels görs efter intresse men även efter vad arbetstagaren uppfattar 
att arbetsgivaren själv efterlever. Om urvalet görs efter arbetsgivarens egen prioritering tror vi att 
löftena hamnar närmare varandra, än om det görs efter arbetstagarens eget intresse, då arbetstagaren 
då faktiskt ämnar skapa en samstämmighet med arbetsgivaren. Vi ser en risk med ett skevt löfte. Om 
parterna saknar överensstämmelse i sin syn arbetsrelationens åtaganden riskerar det att leda till 
konflikter, om denna skilda syn uppdagas. Enligt tidigare forskning förekommer denna skevhet i stor 
utsträckning inom företagsvärlden (Nilsson, 2011). 

 

Ett framträdande resultat var att synen på värdegrundens betydelse ändrar sig med arbetstagarnas 
individuella anställningstid. Detta verkar främst avgöras av hur mycket arbetsgivaren jobbar med 
värdegrunden och på att relatera den till det dagliga arbetet. Detta kan arbetsgivaren göra genom att 
bland annat jobba aktivt med att kommunicera den, uppmärksamma personer som följer den och 
inkludera värdegrunden i olika rutiner. Vi finner att arbetstagaren med en ändrad uppfattning om 
värdegrunden behöver se över sitt löfte. Att omformulera sitt löfte efter att arbetsgivaren inte följt 
värdegrunden visade sig inte nödvändigtvis påverka trivsel eller motivation, och de har inte alltid 
upplevt sig svikna av det, detta fann vi hos Anne. Vi tror att detta avgörs av hur väl företagets uttalade 
värderingar egentligen överensstämmer med arbetstagarens egna, ofta svårföränderliga värderingar 
(Collins & Porras, 1996). När arbetstagaren uppfattar att det brutna löftet skapar osäkerhet för 
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anställningen verkar arbetstagaren ha svårt att ta till sig dessa premisser och inte vilja formulera ett 
nytt löfte till arbetsgivaren, vilket vi fann hos Tina. Mycket tyder på att trygghet är en viktig aspekt i 
löftet. Empirin talar för att det initiala förtroendet och uppfattningen om löftet i värdegrunden 
påverkar om arbetstagaren sedan känner sig sviken av hur arbetsgivaren jobbar med värdegrunden, 
precis som initialt förtroende är viktigt för hur det psykologiska kontraktet uppfattas (Robinson, 
1996).  

 

Vidare ser vi ett stort spann i arbetstagarnas uppfattning om värdegrunden och ser att den kan 
uppfattas som en obetydlig del av vad ett företag står för, men även likt hur Christensen, Morsing & 
Cheney (2008) beskriver klassisk företagskommunikation, att allting kommuniceras enhetligt och i 
linje med företagets röst. Med detta synsätt kan värdegrunden utgöra en väldigt meningsfull del. Vi 
finner denna syn hos arbetstagarna där arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden och ser att 
arbetstagare med denna syn har lättare att ta till det eventuella löfte som ligger i värdegrunden. Vidare 
stödjer empirin Stylidis et al. (2014) syn på värdegrunden; som en hjälp i att främja verksamheten i 
dess strävan efter kvalitét i arbetet. Med detta synsätt rör värdegrundens löfte inte bara arbetstagaren, 
utan även vad arbetstagaren levererar. Vi har funnit att arbetstagare som motiveras av kvalitét kan 
uppfatta en värdegrund som uttalar sig om detta som ett betydande löfte. 

 

Slutligen fann vi att de konsultanställdas vetskap om värdegrunden på ett rekryterings- och 
bemanningsföretag är väldigt liten. Vi tror, med medhåll från flera intervjupersoner, att rekrytering- 
och bemanningsföretagen inte ser ett behov av att lära ut den då konsulten istället ska fokusera på att 
relatera till värdegrunden på företaget dit konsulten är uthyrd och verksam på. På detta sätt undviker 
arbetsgivaren att skapa ett djupare löfte med sin konsultanställde. Arbetsgivarens löfte till sin 
konsultanställd går istället ut på att koppla ihop denne med en uppdragsgivare där denne kan bilda ett 
annat, förhoppningsvis, djupare löfte. Vi fann även en skillnad i hur mycket arbetstagarna uppfattar att 
de får värdegrunden förmedlad till sig beroende på deras anställningsgrad. Detta påverkar i sin tur 
deras löften, då de heltidsanställda även gav uttryck för en högre trygghet i sin anställning, än de 
deltidsanställda på samma företag. Deltidsanställda verkar inte prioriteras på samma sätt i 
värdegrunds-kommunikation. Ju mindre arbetstagaren får värdegrunden förmedlad desto mindre 
uppfattas den som ett reellt löfte, och inkluderas som följd inte lika mycket i deras psykologiska 
kontrakt. Betydelsen arbetstagaren lägger på värdegrunden verkar alltså till viss del bero på 
anställningsgrad och huruvida den anställde jobbar intern eller externt på företaget.  
 

6.1.2 What’s in it for me? 

Den andra komponenten i det psykologiska kontraktet är ersättning (Rousseau & Park, 1993). 
Ersättning handlar om att få bekräftelse för kontraktets löfte och med det ett intyg på dess giltighet. I 
detta sammanhang så är ersättning någon form av bekräftelse från arbetsgivaren på att man följer 
värdegrunden. Arbetstagaren blir belönad efter sin insats enligt arbetsgivarens riktlinjer och får med 
det bekräftelse på ett, av företaget, önskvärt beteende. Med detta förstärks det psykologiska 
kontraktet. Ersättningen går inte bara i arbetstagarens riktning, utan det arbete och engagemang 
arbetstagaren står för kan även ses som en ersättning för det löfte arbetsgivaren har gett arbetstagaren, 
exempelvis i form av ekonomisk ersättning (ibid). En uppfattning av ömsesidighet mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren har vi speciellt funnit hos arbetstagarna på företag 1.  
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Den ersättning arbetstagarna får för att följa företag 1:s värderingar uppmuntrar dem till att följa ett 
visst beteende. Vi fann att arbetstagaren kan behöva se hur kollegor utövar den och se den länkade 
ersättningen, innan arbetstagaren själv tar till sig den. Ersättningen som arbetstagaren får igen behöver 
alltså inte komma direkt från företaget utan kan exempelvis komma från nära kollegor, i form av 
gemenskap eller dylikt. Empirin visar även att det kan vara väldigt jobbigt för en arbetstagare som 
inte når en förväntad ersättning. Det kan uppfattas som att man inte uppfyller sin del av det 
psykologiska kontraktet (Rousseau & Park, 1993). En av arbetstagarna berättade att det var en 
förväntad ersättning som uteblev, som var en av huvudanledningarna till hennes uppsägning. 

 

Samtliga arbetstagare verkar behöva någon form av ersättning från att följa värdegrunden för att löftet 
kopplat till det ska uppfattas som giltigt, vare sig den består i ökad respekt, handskrivna värdekort 
eller uppskattning under möten. Vi har även sett att ersättning kan utgöras av en känsla av trygghet 
hos arbetstagaren. Ersättningen kan alltså bestå i helt individuella känslomässiga upplevelser. Om 
arbetstagaren uppfattar värdegrunden som betydelsefull, så förväntas denna ersättning när 
värdegrunden följs. Ifall en länkbar ersättning uteblir så kan arbetstagaren istället göra ett selektivt 
urval av värdegrunden. Arbetstagaren väljer då ut vad som passar denne bäst personligen, eller vad 
denne tror uppskattas mest på arbetsplatsen, i och med att det saknas incitament att ta till sig 
värdegrunden i sin helhet. Detta har vi sett ske hos två arbetstagare. 

 

En arbetstagare uppfattar att värdegrunden spelar en viktig roll under löneförhandlingar. 
Arbetstagaren menar att man med hjälp av värdegrunden kan stödja hur väl man följer arbetsgivarens 
riktlinjer. Den betydelse som då läggs i värdegrunden ger den en stor potentiell ersättning, då den blir 
nära kopplat till relationens värdesättning genom arbetstagarens lön. Vi ser även detta som ett 
potentiellt verktyg för arbetsgivare i att få arbetstagarna att se en länkbar ersättning i att följa 
värdegrunden. Genom att mäta sin egen prestation med värdegrunden som underlag under 
löneförhandling kan arbetstagaren visa på en överensstämmelse mellan företagsvärderingar och 
arbetstagarvärderingar (Philipson, 2011). Philipson (2011) menar även att denna överensstämmelse 
kan leda till en ökad effektivitet inom företaget och ökad trygghet för arbetstagaren.  

 

En annan typ av ersättning för arbetstagaren kan vara relaterad till individens ambition att uppnå sina 
egna mål. Att individer handlar i enlighet med sina personliga mål har funnit stöd i ett stort antal 
undersökningar (Ashford & Cummings, 1983). Individen söker information och feedback för att 
kunna bilda sig en uppfattning om hur denne ska kunna uppnå sina mål (ibid). En arbetstagares 
tillvägagångssätt i måluppfyllelse tror vi kan vara att ta reda på vad arbetsgivaren förväntar sig av en, 
för att sedan göra det. Vi tror att värdegrunden kan hjälpa arbetstagaren om denne märker att 
arbetsgivaren bryr sig om, och ersätter det beteende som är förenligt med värdegrunden. Om 
arbetstagarens mål är att få arbetsgivaren att gilla arbetstagaren, och denne vet att arbetsgivaren 
uppskattar värdegrunden, så skulle vetskapen om detta kunna räcka för denne att följa värdegrunden.  

 
6.1.3 Är vi verkligen överens? 
Med en förståelse och förväntningar på anställningsrelationen kan acceptans bildas i det psykologiska 
kontraktet. Denna tredje komponent behövs för att det psykologiska kontraktet ska kunna uppfattas 
gälla (Rousseau & Park, 1993). Vi fann acceptans av det psykologiska kontraktet, i olika utsträckning, 
hos samtliga arbetstagare. Denna acceptans var dock inte alltid kopplad till företagets värdegrund. När 
förståelsen om anställningen har minskat med anställningstiden har arbetstagaren behövt omvärdera 
sitt psykologiska kontrakt för att få det att stämma överens med de signaler och den relation som de 
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uppfattar sig ha med arbetsgivaren. Arbetstagaren har då i kortare perioder inte accepterat relationen 
och behövt inta nya perspektiv och formulera om löftet innan denne åter kan acceptera. Båda parterna 
har nämligen ett ansvar i att efterfölja det psykologiska kontraktet, om den ena partens acceptans 
upphör kan det komma att rivas (Rousseau & Parks, 1993). Empirin tyder på att en omformulering av 
löften och en ny acceptans kan behövas efter att arbetstagaren har fått ökad förståelse av 
arbetsgivarens arbete med värdegrunden. Exempelvis om det visat sig att arbetsgivaren inte följer en 
av sina egna värderingar, så kan arbetstagaren tänka om i sitt löfte, för att anpassa sig efter de 
värderingar som faktiskt efterföljs. Om arbetstagaren inte vill anpassa sig till de värderingar som 
faktiskt efterföljs, och skapa ett löfte förenligt med detta, kommer heller ingen acceptans om detta i 
det psykologiska kontraktet att infinnas.  
 
I vissa fall har värdegrunden gått från att vara en mindre betydelsefull del i det psykologiska 
kontraktet till att bli betydelsefull. Vi har exempelvis sett att kollegor och konformitet kan spela en 
roll i varför arbetstagare väljer att ta till sig värdegrunden. Detta fann vi var fallet hos Josefine. Hon 
har gått från att acceptera sin arbetssituation och att värdegrunden är en del av arbetsplatsen till att 
även acceptera värdegrunden som en del i sitt egna psykologiska kontrakt, alltså något som har faktisk 
betydelse för henne.  
 
Vidare visar empirin att arbetstagarna inte alltid tar till sig arbetsgivarens sätt att jobba med 
värdegrunden, på grund av motsättningar med personliga värderingar. Detta menar även Collin & 
Porras (1996) är problematiskt med företags värdegrund. Författarna anser att det är omöjligt att 
påverka arbetstagarna till att dela företagets värdegrund helt och hållet. Oavsett hur mycket insatser 
arbetsgivaren gör så är det svårt att förändra en persons värderingar. Vi har funnit att en diskrepans 
kan uppfattas pressande och bli ett stressmoment för arbetstagaren, om ingen acceptans av 
värdegrunden uppnås. Collin & Porras (1996) menar att man som arbetsgivare istället bör fokusera på 
att leta efter de arbetstagare som är mottagliga och medgörliga med vad företaget står för. Med detta 
synsätt så är en total acceptans av värdegrundens innehåll väldigt svåruppnåelig. Denna totala 
acceptans finner vi bara hos en arbetstagare. Vårt resultat visar på vikten av en kort och koncis 
värdegrund, precis som Collin & Porras (1996) rekommenderar. Annars glöms värdegrundens 
innehåll enkelt bort och accepteras då inte heller i sin helhet, vilket vi funnit hos två arbetstagare.  
 
6.1.4 Ett ”existerande” psykologiskt kontrakt  

Sammanfattningsvis så har ett omvärderat löfte, efter att arbetsgivaren inte har följt värdegrunden, 
ofta accepterats på nytt. Vi ser det dock som kritiskt om omformuleringen får arbetstagaren att tvivla 
på anställningens trygghet, vilket vi fann var speciellt värdefullt för två av intervjupersonerna. 
Gemensamt för nästan alla intervjupersoner är att värdegrunden är en del av deras psykologiska 
kontrakt. De lägger alltså någon form av betydelse i den kopplat till sin relation med sin arbetsgivare. 
Detta finner vi speciellt på företag 1, och i väldigt liten utsträckning på företag 2. Båda arbetstagarna 
från företag 3 placerar sig däremellan (Edvin i sin relation till sin uppdragsgivare). Det verkar alltså 
bero väldigt mycket på vilken arbetsgivare som arbetstagaren har. För att värdegrunden ska bilda en 
del av det psykologiska kontraktet krävs att den uppfattas som ett reellt löfte, med någon form av 
länkbar ersättning. Om en förväntad ersättning uteblir så riskerar även arbetstagarens acceptans över 
värdegrundens att utebli (Rousseau & Park, 1993). Genom att, på olika sätt, ha accepterat den 
nuvarande relationen med sin arbetsgivare kunde samtliga visa på ett “existerande” psykologiskt 
kontrakt med sin arbetsgivare. 
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Vidare tyder vår empiri på att värdegrunden kan bidra till en känsla av kontroll och förståelse om 
anställningen, speciellt hos de arbetstagare som prioriterar trygghet högt. Att värdegrunden kan verka 
för arbetstagarens trygghet är i linje med Hogedals (2003) tidigare forskning. Ökad förståelse och 
upplevd trygghet ringar in flera arbetstagares uppfattning om vad värdegrunden skänker dem. Även 
Shore & Tetrick (1994) menar att syftet med det psykologiska kontraktet är att reducera osäkerhet för 
arbetstagaren och erbjuda en förutsägbar arbetssituation.  

 

6.2 “In it for the relations” 

Enligt Rousseau (1989; Parks, 1993) så är arbetsrelationen huvudsakligen relationell eller ekonomisk 
till sin karaktär. I Shore & Tetricks (1994) modell (Figur 1.) för det psykologiska kontraktets 
utveckling påverkar detta (såväl som information-sökande och de formella- och implicita kontrakten) 
hur arbetstagaren tänker kring sin anställning. Att arbetstagaren ser på anställningen som ett 
relationellt utbyte torde vara en bra start för att denne senare ska vara öppen för att ta till sig företagets 
mjuka värden i sitt psykologiska kontrakt (Rousseau, 1989). Vår empiri tyder på att majoriteten av 
intervjupersonerna har relationella arbetsrelationer med sin arbetsgivare och att samtliga arbetstagare 
uttrycker en önskan om att ha det så. Samtliga internt heltidsanställda uttrycker ett mer relationellt 
utbyte än de två deltidsanställda. Däremot skulle vi även kategorisera Josefines relation som 
huvudsakligen relationell. Av de tre företagen finner vi att endast företag 1 har primärt socialt utbyte 
med både sin heltids- respektive deltids/konsultanställde. Den sociala aspekten har på företaget en 
central roll, förmodligen tack vare den starka företagskulturen. Uppfattningen av en svårdefinierad 
social skyldighet gör arbetsrelationen mer komplex än det klassiska jobb-lön-förhållandet. 
Arbetstagare verkar alltså vilja uppfatta sin arbetsgivare likt Lubeckas (2013) beskrivning av moderna 
företags önskan; att besitta humanistiska värderingar snarare än ekonomiska värderingar. 

För att värdegrunden ska ingå i det psykologiska kontraktet behöver den vara betydelsefull för någon 
av parterna, annars finns det inga förväntningar på den. Om den inkluderas i det psykologiska 
kontraktet så ökar den upplevda arbetssäkerhet (Rousseau & Parks, 1993), vilket vi har sett är 
betydelsefullt. Ifall arbetsgivaren upplever en osäker framtid och vill ha en flexibel och enkelt 
formbar organisationsstruktur kan de satsa mer på tidsbestämda kontrakt och mer ekonomiska utbyten 
med sina anställda. Vi fann att så var uppfattningen hos intervjupersonerna på företag 2. Shore & 
Tetrick (1994) menar att arbetsgivare anpassar sig i sin utformning av anställningskontrakt beroende 
på sin strategiska agenda.  

Flera arbetstagare uppfattar att värdegrunden finns till för att visa på ett förväntat beteende, men det 
verkar först bli betydelsefullt om de märker att de andra på arbetsplatsen efterlever detta. Shore & 
Tetrick (1994; 94) skriver att “Coworkers may be useful sources of information about the 
psychological contract in a number of ways”. Arbetstagaren kan skapa sig en uppfattning om sina 
kollegors psykologiska kontrakt både verbalt eller genom observation, vilket sedan kan påverka 
utformningen av deras egna kontrakt. Kollegornas inställning till värdegrunden verkar spela stor roll i 
hur arbetstagarna förhåller sig till den. Cheferna på samtliga företag verkar även ha en betydande roll i 
förmedlingen av värdegrunden, och därav även i att den efterföljs och speglas i företagskulturen. 

Enligt Philipson (2011) bör värdegrunden sammanfatta bland annat företagskulturen, vision, handling 
och normer. Intervjupersonerna till viss del med denna begreppstolkning och den vanligaste 
uppfattningen är att värdegrunden är en samling riktlinjer med syfte att lägga en grund för 
företagskulturen. Endast Tinas begreppstolkning liknar den Colnerud (2004) beskriver som 
dominerande inom skolväsendet, det vill säga; relaterad till grundläggande mänskliga värderingar. Av 
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Philipsons (2011) uppdelning av värdegrundens delar ser vi att handling; det som faktiskt görs, är vad 
som främst avgör hur arbetstagaren uppfattar företagets värdegrund. Vilket i sin tur kan påverka hur 
arbetstagaren ser på det huvudsakliga målet med sin anställning (Rousseau, 1989). Vår empiri tyder 
på att värdegrundens deltagande i det psykologiska kontraktet är viktig för att det relationella inte ska 
bli underordnat det ekonomiska i arbetstagarens mål med sin anställning. Det betyder att 
värdegrunden är betydelsefull i hur man ser på sitt mål med sin relation till arbetsgivaren; som 
relationell eller ekonomisk. Denna tankefunktion påverkar i sin tur hur man söker information och 
förhandlar i det implicita kontraktet, i skapandet av det psykologiska kontraktet (se Figur 1) (Shore & 
Tetrick, 1994).  
 
Vidare så går vår empiri emot Hogedal (2003) som menar att det är viktigt för arbetstagarna att ges 
delaktighet i grundandet av företagets värderingar och dess implementering. Detta visade sig inte vara 
viktigt i hur arbetstagaren ser på anställningens mål eller hur de tar till sig värdegrunden. Att 
arbetstagarna är obrydda om värdegrundens uppkomst kan möjligen ha att göra med att de alla är i 
tjugoårsåldern och inte har varit ute i arbetslivet eller på sin arbetsplats särskilt länge. Deras unga 
ålder och relativt låga hierarkiska positioner, där de saknar en större påverkan inom företagen, kan 
möjligen göra dem mindre benägna att bry sig om detta ämne. Hade vi istället tillfrågat mellanchefer i 
exempelvis 40-års åldern kan man spekulera i ett annat empiriskt utfall.  
 

6.3 Anställ mig!  

Värdegrunden har, enligt Lubecka (2013), som syfte att ge ett tydligt erbjudande till arbetstagaren om 
vad den kan förvänta sig hos arbetsgivaren, samt lägga grunden för företagets kultur. Intressant är att 
resultatet visar att intervjupersonerna i sitt arbetssökande inte lägger stor vikt i det erbjudande som 
ligger i värdegrunden. Det uppfattar alltså inte värdegrunden en meningsfull del av ”EVP” (Employer 
Value Proposition), det vill säga företagets erbjudande som arbetsgivare (Lubeckas, 2013). Som 
arbetssökande har intervjupersonerna svårt att se på vilket sätt värdegrunden genomsyrar företaget, 
när de inte befinner sig internt. Av resultatet att döma prioriterar inte arbetssökande värdegrunden när 
de tittar efter en ny arbetsgivare, utan tittar snarare på saker såsom trivsel, gemenskap eller lön. Vi 
fann dock en vilja om att arbetsgivaren ska ha en lättillgänglig värdegrund. Den används som ett 
verktyg vid intervjutillfället i hopp om att visa på ambition och intresse för tjänsten. Som 
arbetssökande är intervjupersonerna mer fokuserade på att få jobbet genom att visa sig intresserade av 
det erbjudande som värdegrunden kan tolkas som. En möjlig förklaring till detta kan vara den rådande 
arbetsmarknaden, där unga och relativt nyutexaminerade oftast är nöjda med att överhuvudtaget få ett 
jobb och uppfattar sig inte ha lyxen att välja och vraka bland arbetsgivare, speciellt inte efter den mest 
tilltalande värdegrunden. Denna förklaring får stöd av Jasmine, som menar att hon med växande 
erfarenhet förväntar sig mer av sin arbetsgivare och tror att värdegrunden kommer att betyda mer för 
henne med åren.  

Vi ser det som att den arbetssökande genom sin uppmärksamhet av den skrivna värdegrunden ger sitt 
godkännande till denna del av det potentiella psykologiska kontraktet. Via sitt intresse säger den 
arbetssökande att den är villig att jobba i den riktning och på det sätt som arbetsgivaren önskar. Om 
arbetsgivaren tar upp värdegrunden och den arbetssökande istället visar på illvilja så kan det vara ett 
sätt för den arbetssökande att neka denna del av kontraktet.  

 
6.4 Employer Branding 
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Om arbetsgivaren inte bryr sig om att efterfölja sin egen värdegrund så uppfattas det som att 
värdegrunden inte är till för arbetstagarna - utan snarare för marknadsföringens skull. Arbetstagaren 
verkar då inte ta till sig värdegrunden i samma utsträckning. Genom en tro på att värdegrunden finns i 
syftet extern Employer Branding så sänks betydelsen i värdegrundens löfte. I vår undersökning har vi 
sett att om arbetstagaren inte uppfattar värdegrunden som betydelsefull för det interna så uppfattas 
den istället främst vara ett verktyg för extern Employer Branding (bland annat till arbetssökande), och 
ibland även marknadsföring till kund. Arbetstagare med denna uppfattning tar inte heller till sig 
värdegrunden i sin helhet. Empirin tyder på att arbetstagarna som inte ser relationen mellan 
värdegrunden och extern Employer Branding uppfattar det som att värdegrunden främst finns till för 
att påverka företagskulturen. Detta är en utmärkande skillnad mellan arbetstagarna på företag 1 
respektive 2.  

 

Enligt Collins & Porras (1996) resonemang så är extern Employer Branding det viktigaste syftet med 
värdegrunden för företag, då arbetstagarnas personliga värderingar är för svåra att ändra på. 
Författarna menar att det är betydligt enklare att fokusera på att rekrytera personal med värderingar 
som är i linje med företagets. Vi tolkar vårt resultat som att det oftast uppfattas som att värdegrunden 
inte endast finns för företagets anställda, och därför har en relation till extern Employer Branding, 
såvida arbetsgivaren inte är väldigt noga med att konstant relatera den till det praktiska inom 
företaget. När de ser på företag externt, som arbetssökande, uppfattar de dock inte värdegrunden som 
ett reellt löfte, i alla fall inte ett som går att utvärdera utifrån.  
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7. Slutsatser och vidare forskning  

 

7.1 Slutsatser  

De forskningsfrågor som har undersökts handlar om hur värdegrunden uppfattas av arbetstagare i 
företagssammanhang samt vad den har haft för betydelse för arbetstagare och arbetssökande. Vidare 
handlar den sista forskningsfrågan om hur värdegrunden förhåller sig till Employer Branding ur ett 
arbetstagarperspektiv.  
 
Vi drar slutsatsen att värdegrunden endast uppfattas som ett löfte (i det psykologiska kontraktet) om 
arbetsgivaren arbetar aktivt med att förmedla den. De arbetsgivare som inte jobbar aktivt med att 
förmedla värdegrunden till sina arbetstagare riskerar att den uppfattas som ett verktyg för extern 
Employer Branding, varpå den inte efterföljs i sin helhet. Arbetstagaren måste även se en länkbar 
ersättning i form av uppskattning, exempelvis genom en förbättrad social ställning på företaget eller 
uppmuntring på möten. Det spelar även stor roll huruvida arbetstagarens kollegor följer värdegrunden, 
alltså att den uppfattas som rotad i företagets kultur.  
 
Vidare visar vår undersökning att arbetstagarnas vilja och mål med anställningen oftare är relationella 
än ekonomiska. Vi drar slutsatsen att de heltidsanställda uppfattar sig ha ett starkare relationellt utbyte 
med sin arbetsgivare i jämförelse med de som jobbar deltid och som konsult, vilket delvis kan bero på 
att företagen inte förmedlar värdegrunden till dessa i samma utsträckning. Vidare åskådliggör 
undersökningen att arbetstagarnas uppfattningar om värdegrundens relation till extern Employer 
Branding skiljer sig. I vår undersökning avgörs detta av nuvarande arbetsgivare och hur mycket den 
förmedlar och arbetar med värdegrunden. Vi drar slutsatsen att arbetstagare som anser att 
värdegrunden främst är till för extern Employer Branding inte tar till sig värdegrunden i samma 
utsträckning. 
 
Efter att ha sett värdegrundens potential i vad den kan betyda för arbetstagare anser vi att det borde 
vara ett företags mål att göra värdegrunden till en central del av arbetstagarens psykologiska kontrakt. 
Framförallt då värdegrunden internt står för vad företaget uppmuntrar i form av beteende och 
företagskultur (Collin & Porras, 1996) så borde företagets idealbild vara att alla arbetstagare ser på 
värdegrunden som en del av sin roll.  
 
Slutligen drar vi slutsatsen att individen ger mer mening åt ett företags värdegrund som arbetstagare, 
det vill säga internt, än när de ser denna externt, som arbetssökande. Trots att vi fann att innehållet i 
värdegrunden bortprioriteras av arbetssökande så fann vi ett behov hos arbetstagarna av en tillgänglig 
värdegrund. För arbetssökande fungerar den som ett verktyg i att visa intresse och acceptans av 
värdegrunden.   
 

7.2 Arbetsfördelning  
Vi har under studiens genomförande planerat våra dagar för skrivande av uppsats veckovis för att 
kunna anpassa oss efter våra extrajobb. I vår långsiktiga planering satte vi tidigt upp delmål för att 
vara klara i god tid. Vi har ofta delat upp våra respektive fokus, istället för att arbeta med samma del 
åt gången. Mikaela har bland annat fokuserat mer på metoden, och Ludvig mer på analysen. Vi har 
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även granskat varandras texter och kommit överens om att rätta varandras, speciell då vi skriver 
väldigt olika.  

 

Vi har båda deltagit i samtliga intervjuer och turats om att leda dessa, den andre har då varit mer aktiv 
med följdfrågor. Vi har efter intervjuerna delat upp det inspelade materialet och transkriberat hälften 
var.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har funnit flera intressanta aspekter under vårt arbete med studien vilka vore spännande att se i 
vidare forskning. En av dessa var att värdegrunden kan upplevas pressande och kravfylld. Det vore 
intressant att forska vidare i hur upplevd press och andra negativa aspekter av värdegrunden kan 
påverka arbetstagarna. Att belysa värdegrundens baksida skulle ge en mer heltäckande och balanserad 
bild åt hur värdegrunden uppfattas.  

 

Intressant vore även att undersöka arbetstagares uppfattning av värdegrunden i andra yrkesroller och 
inom andra sektorer, för att se till likheter och skillnader där. Exempelvis inom offentlig sektor såsom 
polisväsendet eller sjukvård.  

 

Vidare hade det varit intressant att genomföra en liknande studie men via en kvantitativ metod, 
exempelvis genom en enkätstudie. Via en sådan undersökning hade man även kunnat titta på 
könsvariabeln, för att se om uppfattningen skiljer sig åt.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad jobbar du med just nu? Hur länge har du varit där?  
2. Vad har du för tidigare erfarenheter i arbetslivet?   

 
Uppfattningen av värdegrunder - generellt 

3. Om jag säger bara säger värdegrund - vad skulle du säga generellt är ett företags värdegrund 
är för dig?   

a. Tänker du att den skrivna och oskrivna värdegrunden är den samma?  
 
Vid arbetssökandet 

4. Hur tänker du kring företags skrivna värdegrund när du söker jobb?  
5. Hur tänker du kring företags skrivna värdegrund inför en arbetsintervju? 
6. Har det fått dig att känna på något speciellt vis inför intervjun? Mer/mindre motiverad, 

nervös? 
7. Hur tror du att ditt behov ser ut att identifiera dig med företagets värdegrunder?  
8. Kan du berätta om vad du har för bild/uppfattning av en uttalad värdegrund?  

 
På nuvarande arbetsplatsen  

9. Kan du berätta om ditt företags värdegrund? (Om konsult; både arbetsgivaren och 
uppdragsgivaren)  

10. Hur genomsyras värdegrunden på företaget?  
11. Hur genomsyras värdegrunden i ditt egna arbete?  
12. Hur förmedlas värdegrunden ut på företaget? På vilket sätt? Av vilka?  
13. Vad tror du att det gör för skillnad?   
14. Vad tror du dina kollegor har för kunskap om värdegrunden på ert företag?  
15. Vad tror du att den spelar för roll för dem?  
16. Har företagets värdegrund påverkat dig i din inställning på arbetsplatsen?  

a. Var det annorlunda tidigare?  
17. Vet du hur företagets skrivna värdegrund kom till?  
18. Varför tror du att ett företag har en värdegrund?  
19. Hur trivs du här på ditt företag?  
20. Kan du berätta om hur du uppfattar din arbetsgivare? Hur är sammanhållningen?  

 
Avslutande frågor 

21. Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller berätta innan vi avslutar?  
 

9.2 Missivbrev 
 
Information och medgivande av intervju 
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Hej! 
  
Vi är två studenter vid Stockholm Universitet som studerar sista terminen på 
Personalvetarprogrammet med inriktning pedagogik. För vår C-uppsats studerar vi företags 
värdegrund och undersöker hur arbetstagarna på företag uppfattar den. Detta ämnar vi göra genom 
intervjuer med arbetstagare på olika företag inom bemanning- och rekryteringsbranschen varför vi 
valt att kontakta dig. Intervjuerna kommer att ta ca 30-40 minuter. Om intervjupersonen/du godkänner 
det kommer intervjun även att ljudinspelas. 
  
Studien är utformad efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt 
deltagande är frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Dina uppgifter 
kommer att hanteras konfidentiellt genom att namn och arbetsplats inte kommer att nämnas i 
studien. Studiens resultat kommer endast att användas i forskningssammanhang och redovisas i 
examensuppsatsen som publiceras på Stockholms Universitets publikationsdatabas DiVA Portal. 
  
Vid frågor angående uppsatsen eller din medverkan, var vänlig kontakta: 
 
Mikaela Tudeen 
Tel: xxx 
Mail: xxx 
 
Ludvig Stigell 
Tel: xxx 
Mail: xxx 
 
Handledare:  
Ali Osman, Stockholms Universitet, Pedagogiska Institutionen  
Tel: xxx 
Mail: xxx 
  
Tack återigen för att du medverkar! 
Med vänliga hälsningar Mikaela och Ludvig  
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