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Sammanfattning 

Denna kvalitativa uppsats har studerat hur ett företag i Mellansverige arbetar med att 

internt vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare har uppsatsen identifierat att företagets 

värderingar har en viktig betydelse för det interna arbetet med employer branding. 

Företagets grundläggande värderingar benämns kärnvärden och är något som 

genomsyrar hela verksamheten. På grund av att företaget lägger stor vikt vid sina 

kärnvärden var vi intresserade av att ta reda på hur företaget arbetar med dessa. Vi 

identifierade att företaget använder sig av olika kärnvärden internt och externt och ville 

därför undersöka om detta skapade några problem för personalen. Vidare har uppsatsen 

fokuserats på vilka personalen på en av företagets produktionsavdelningar upplever vara 

företagets kärnvärden och vilken betydelse dessa har i det dagliga arbetet. Resultatet av 

dessa forskningsfrågor har analyserats utifrån sociologiska teorier i kombination med 

managementlitteratur. Vi har kommit fram till att personalen är eniga om vilka som är 

företagets kärnvärden och att det inte skapar några problem för dem att företaget 

förmedlar olika kärnvärden internt och externt. Vidare har vi kommit fram till att 

kärnvärdena har betydelse i produktion då de vägleder personalen och är något de kan 

luta sig tillbaka mot. Uppsatsen har bidragit till att ge en djupare förståelse för vikten av 

ett företags kärnvärden i allmänhet och för personalen i synnerhet. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras inledning och bakgrund vilka följs av en redogörelse för uppsatsens 

syfte och frågeställningar samt avgränsning. Avsnittet avslutas med en kort disposition av 

uppsatsens innehåll.    

1.1 Inledning och bakgrund  

Att vara en attraktiv arbetsgivare har idag blivit alltmer aktuellt då konkurrensen på 

arbetsmarknaden hårdnat. Ett begrepp som employer branding har därför blivit populärt då det 

är en strategi som företag kan använda sig av för att attrahera och kvarhålla personal. Enligt 

Backhaus och Tikoo (2004) är employer branding en process vilken ett företag använder för 

att skapa en unik identitet som skiljer sig från andra arbetsgivare. Företag arbetar vanligtvis 

både internt och externt med employer branding vilket påverkar både ett företags kultur och 

identitet (Backhaus & Tikoo, 2004: 504).  

 

I det interna arbetet med employer branding utgör företagets kultur en viktig del. 

Organisationskultur är ett omfattande begrepp som fick sitt genombrott under 1980-talet i och 

med att företagskultur slog igenom (Alvesson, 2009: 19). Det finns flera perspektiv och 

uppfattningar om vad som utmärker en kultur. Enligt Aspers (2010) kännetecknas kultur av 

föreställningar och beteenden som lämpar sig i ett specifikt sammanhang. Kultur är dock inte 

något oberoende begrepp då det bland annat är nära sammankopplat med begreppet identitet. 

Identitet är liksom kultur ett vitt begrepp då det omfattar såväl företag som individer. 

Begreppen är nära sammankopplade då kultur bland annat påverkar individens utvecklande av 

en personlig identitet. Det är när individer internaliserar ett företags kultur som de formar en 

mer eller mindre stabil personlig identitet (Ahrne m.fl., 2008: 33). När man talar om kultur 

och identitet är det svårt att undvika att komma in på värde eftersom dessa tre begrepp är nära 

förknippade med varandra. En kultur grundar sig vanligtvis på väl definierade värderingar 

vilka i sin tur skapar en tydlig identitet (Alvesson, 2009: 11; Alvesson, 1992: 34). För att 

internt vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att företag utvecklar arbetskraft som är 

engagerade i företagets värderingar (Backhaus & Tikoo, 2004: 503). Ett företags 

grundläggande värderingar benämns vanligtvis som kärnvärden och är något som bör 
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genomsyra hela dess verksamhet (Lindmark & Önnevik, 2011: 50). Tidigare forskning har 

studerat vikten av kärnvärden men då i relation till varumärksuppbyggande (Urde, 2003). 

Inget större fokus har lagts vid de anställdas uppfattningar om betydelsen av kärnvärden vilket 

denna uppsats kommer att belysa. Uppsatsen bidrar till att ge en djupare förståelse för vikten 

av ett företags kärnvärden i allmänhet och för personalen i synnerhet.  

 

Denna uppsats har studerat hur ett företag i Mellansverige arbetar med sina kärnvärden. På 

företagets hemsida har vi kunnat ta del av de tre kärnvärdena service, nöjda medarbetare och 

pålitlighet vilka företaget menar är grunden för dess kultur och verksamhet. Vidare har vi på 

företagets hemsida tagit del av en introduktionsvideo där de tre kärnvärdena presenteras. Väl 

inne i organisationen har företaget låtit byta ut kärnvärdet pålitlighet och ersatt det med ett 

annat kärnvärde vilket de benämner effektivitet. De tre kärnvärden som används internt är 

således service, nöjda medarbetare och effektivitet. Att företaget använder sig av olika 

kärnvärden internt och externt är ett problem vi identifierat. De tre kärnvärden som används 

internt förmedlas med hjälp av en symbol ut till de anställda och en symbol kan exempelvis 

vara språk, bilder och objekt (Lindmark & Önnevik, 2011: 273). Företaget har internt valt att 

använda sig av en symbol i form av en bild för att förmedla kärnvärdena till de anställda. 

Denna bild utgör dock mer än bara företagets kärnvärden då den också förmedlar företagets 

principer och riktlinjer. Eftersom vi identifierat att företaget förmedlar olika kärnvärden 

internt och externt är det intressant att ta reda på vilka kärnvärden företaget egentligen säger 

sig stå för.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Då värderingar har en viktig betydelse i det interna arbetet med employer branding syftar 

denna uppsats till att ta reda på hur företaget arbetar med sina kärnvärden. Vi har identifierat 

att företaget förmedlar olika kärnvärden internt och externt och vill därför ta reda på om detta 

skapar några problem inom företaget. Vidare syftar uppsatsen till att ta reda på om personalen 

i produktionsverksamheten är eniga om vilka de upplever vara företagets kärnvärden. 

Slutligen vill vi ta reda på vilken betydelse dessa har för personalens yrkesidentitet. Våra 

frågeställningar lyder därmed: 

1. Vilka upplever personalen i produktion vara företagets kärnvärden? 

2. På vilket sätt påverkas personalen av att företaget förmedlar olika kärnvärden internt 

och externt? 
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3. Vilken betydelse anser personalen att företagets kärnvärden har för arbetet i 

produktion? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till ett företag i Mellansverige och allt datamaterial har samlats in på 

företaget. Vidare har vi valt att avgränsa oss till att studera en del av företagets 

produktionsverksamhet. Dessa avgränsningar gör att uppsatsens resultat inte kan generaliseras 

till andra företag och heller inte på företaget i sin helhet.   

1.4 Disposition  

Det första avsnittet innehåller en inledning och bakgrund där vi redogör för viktiga begrepp 

och beskriver bakgrunden till det problem vi identifierat. Vidare följs avsnittet av syfte och 

frågeställningar samt avgränsning. I uppsatsens andra avsnitt redogör vi för våra teoretiska 

utgångspunkter vilka delats upp i kultur, identitet och värde. I detta avsnitt behandlas även 

tidigare forskning där vi redogör för tre artiklar. Avsnitt tre innehåller en genomgång av den 

kvalitativa metod som använts. Avsnittet inleds med val av metodologisk ansats följt av 

insamling av data och urvalsmetod. Metodavsnittet avslutas med en redogörelse för analys 

och kodning samt en genomgång av etiska aspekter. I fjärde avsnittet presenteras och 

analyseras resultatet av undersökningen utifrån fyra teman. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där vi redogör för våra slutsatser och ger förslag på vidare forskning.    

2. Teori 

I detta avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter vilka ligger till grund för vår 

analys. Vi använder oss av sociologiska teorier i kombination med managementlitteratur för 

att beskriva kultur, identitet och värde. Vi kommer främst att använda oss av sociologerna 

Patrik Aspers, Göran Ahrne och företagsekonomen Mats Alvesson. Teoriavsnittet 

sammanställs sedan i en kort sammanfattning. Avsnittet avslutas med tidigare forskning där vi 

redogör för tre artiklar som vi anser relevanta för uppsatsen. Vi är medvetna om att en del av 

litteraturen har några år på nacken, men då vi använder oss av nyare litteratur från samma 
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författare har vi upptäckt att det som tas upp i tidigare litteratur är relevant än idag. För att 

underlätta för läsaren kommer vi inleda teoriavsnittet med kultur vilket är ett omfattande 

begrepp. Genom att skapa en förståelse för kultur får läsaren lättare att ta till sig innebörden 

av identitet och värde, vilka är två inte fullt lika omfattande begrepp. Det är dock viktigt att 

läsaren har i åtanke att dessa begrepp är nära sammankopplade och därför heller inte 

oberoende av varandra.     

2.1 Kultur 

Studier av organisationskultur har bedrivits sedan 1940-talet. Det var dock först under början 

av 1980-talet när företagskultur blev populärt som det verkligen fick sitt genombrott 

(Alvesson, 2009: 19). Syftet med begreppet kultur i organisationssammanhang är enligt 

Alvesson (1992) att generera ett bra tolknings- och förståelseredskap. Begreppet kan ses som 

ett hjälpmedel vid observationer, tänkande och tolkande av verkligheten.  

 

Enligt Ahrne och Papakostas (2002) utmärks samhällen vanligtvis av en kultur vilken 

återspeglas i allt som sker. Organisationer kan ses som mini-samhällen eller lokala kulturer. 

En organisation kan exempelvis vara familjer, stater, företag eller frivilliga organisationer och 

människors handlande styrs till stor del av de organisationer de tillhör. (Ahrne & Papakostas, 

2002: 13-15) Behovet av en organisationskultur kan skilja sig mellan olika organisationer 

(Ahrne, 1994: 21). För att utveckla en stark organisationskultur är det viktigt att de anställda 

kan identifiera sig med organisationen (Alvesson, 2009: 12,17; Aspers, 2013: 117). Alvesson 

(2009) menar därför att organisationens identitet är nära förknippad med organisationens 

kultur. Detta stämmer överens med Ahrne m.fl. (2008) som menar att det är när individer 

internaliserar en kultur som de formar en mer eller mindre stabil personlig identitet. Kulturer 

kännetecknas enligt Alvesson (1992) ofta av att de är stabila och har en varaktighet över tid. 

Vidare menar han att kultur inte är något som existerar inom människor utan något som finns 

mellan dem och underlättar det sociala samspelet. Kultur centralt för att förstå människors 

beteenden. Vidare menar Alvesson (1992) att kultur påverkar individens beteende och 

förmedlas genom språklig kommunikation, materiella ting, handlingar och händelser. Det som 

utgör kärnan i kulturen är gemensamma föreställningar om olika handlingar, händelser och 

materiella ting som binder samman en grupp. Kulturen bärs upp av människor och består trots 

att individer byts ut. (Alvesson, 1992) Detta resonemang kan tyckas rimligt men man kan 



 

 5 

dock fråga sig om detta gäller alla organisationer? Påverkas inte ett företag med en svag 

kultur av att individer byts ut?  

 

Enligt Aspers (2010) kännetecknas kultur av gemensamma föreställningar och beteenden som 

lämpar sig i ett specifikt sammanhang. För att institutionalisera en kultur spelar organisationer 

en viktig roll och det är genom kulturen som formella institutioner växer fram. De formella 

institutionerna är ett resultat av organiserad samordning vilken kan komma att uttryckas i 

form av exempelvis lagar och regler som tillsammans utgör en kultur. Kulturen skapar 

ordning eftersom den informerar om vad som är tillåtet och inte samt vilka påföljder det kan 

få om man bryter ordningen. (Ahrne m.fl. 2008: 33; Aspers, 2010: 57-58) Enligt Aspers 

(2010) är det svårt att förändra olika delar av ett företag utan att förändra dess kultur. 

Organisationskultur består av strukturer och regler vilka bidrar till en långsam 

förändringstakt. En organisations kultur utgör grunden för dess verksamhet vilket innebär att 

den är oberoende enskilda medlemmar. (Ahrne & Papakostas, 2002: 80-81) Alla medlemmar 

behöver inte nödvändigtvis välja att anamma organisationskulturen, vissa väljer rent av att 

motsätta sig den. Att se organisationen som en kultur innebär att man betonar vikten av 

gemensamma föreställningar, referensramar och symboler vilka används för att 

organisationen ska fungera. De gemensamma föreställningar och innebörder som en kultur 

kännetecknas av förmedlas ofta via symboler vilka vägleder människor. Symboler utgör en 

viktig del av organisationskulturen och de flesta organisationer använder sig av någon form av 

symbol. (Ahrne, 1994: 21; Alvesson 1992: 21-24) Symboler kan exempelvis vara språk, 

bilder och objekt (Lindmark & Önnevik, 2011: 273). 

 

Individer kan ses som både kulturskapare och kulturbärare. Genom att människor förhåller sig 

aktivt till nya intryck och erfarenheter försöker de omskapa delar av kulturen vilket gör 

människan till en kulturskapare. Kulturbärare innebär att människor omedvetet formats utifrån 

olika traditioner såsom familj, samhälle och arbetsliv till vissa tankesätt, värderingar och 

antaganden. (Alvesson, 1992, s.21-22) Kultur skapar riktlinjer och minskar individens 

självbestämmande och fantasi. Företagets ledare strävar efter att påverka de anställda till 

liknande uppfattningar och föreställningar. (Alvesson, 2009: 30, 265) 

 

Swedberg (2003) använder sig av Weber för att förklara kultur och menar att kultur dels kan 

ses som meningsstrukturer men också som värden. Kultur uppstår således genom att vi 

tillskriver den en mening eller ett värde. I det sociala livet uttrycks värden ofta i form av 
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normer. Individer tar ständigt ställning till vilka värden som de ska följa och utvecklar på så 

sätt en etik. Det är när individer med samma värderingar interagerar som deras beteende 

omvandlas till en etik. En kritik som kan vändas mot Weber är att han var en sociolog som 

verkat under en annan tid och hans teorier kan därför uppfattas gammalmodiga och inte fullt 

lika aktuella. (Swedberg, 2003: 221-234) 

 

Sammanfattningsvis handlar kultur om hur individer förväntas uppträda. Kultur handlar om 

gemensamma föreställningar vilka skiljer sig mellan olika organisationer. Vidare är kultur ett 

hjälpmedel för att skapa ordning och något som är svårt att förändra. Slutligen är kultur nära 

sammankopplat med identitet och de måste förstås i relation till varandra. 

2.2 Identitet 

En gemensam organisationskultur ligger ofta till grund för en tydlig organisationsidentitet 

(Alvesson, 2009: 19). Identitetsbegreppet är mycket användbart då det kan appliceras på såväl 

individer som företag. Aspers (2010) använder sig av begreppet utifrån ett 

marknadsperspektiv och har således använt begreppet på främst företag. Aspers (2010) 

definierar identitet som att en likhet föreligger mellan två saker. Vidare menar han att identitet 

syftar till vad någon är och ska sättas i kontrast till vad någon gör. (Aspers, 2010: 12)  

 

Aspers (2010) menar att företag dels har en kollektiv identitet men också en unik identitet. 

Den kollektiva identiteten avser den identitet som ett företag delar med sina konkurrenter 

inom samma bransch. Den kollektiva identiteten särskiljer sig från andra branscher vilka har 

sina egna kollektiva identiteter. Genom att använda sig av begreppet kollektiv identitet sätter 

han företag i ett sammanhang vilket ger en förståelse för att företagen inte är oberoende av 

varandra. Företag inom samma bransch påverkar varandra vilket i sin tur påverkar 

uppbyggandet av den unika identiteten. Genom den unika identiteten kan företagen inom 

samma bransch differentiera sig från varandra. (Aspers, 2010) Ytterligare ett 

identitetsbegrepp som Aspers (2010) använder sig av är reflexiv identitet. Den reflexiva 

identiteten syftar till aktörens önskan om en identitet och utgör kärnan för att förklara 

människors handlande. Individers handlande styrs av vilka de är och vilka de önskar vara. 

Reflexiv identitet skiljer sig mellan företag och individer, detta eftersom företag består av ett 

flertal individer vilka alla har sina egna reflexiva identiteter. Ett företag måste ses som enhet 

bestående av olika aktörer vilka är aktiva i formandet av företagets identitet. (Aspers, 2010) 
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Genom Aspers (2010) resonemang om identitet får man en bred förståelse för hur begreppet 

kan användas. Kritik som kan vändas mot Aspers är att han utgår från ett externt perspektiv 

och i synnerhet ett konsumentperspektiv där han menar att konsumenterna tillskriver företaget 

dess unika identitet (Aspers, 2010: 62). Han beskriver inte i samma utsträckning personalens 

funktion i uppbyggandet av företagets unika identitet, vilket vi saknar.    

   

Nedanstående författare har ett annat synsätt på identitet då de använder sig av identitet på 

främst individnivå. Individen tillskrivs en identitet genom att tillhöra en organisation och 

denna tillhörighet har också betydelse för hur individen definierar sig själv (Ahrne & 

Papakostas, 2002: 17; Alvesson, 2009: 17). Ahrne och Papakostas (2002) menar att ett 

samhälle består av organisationer vilka är uppbyggda av individer. För att förstå mänskligt 

handlande måste hänsyn tas till de organisationer som individen tillhör (Ahrne, 1994: 87). Då 

vår uppsats delvis syftar till att förstå vilken betydelse företagets kärnvärden har för 

personalens yrkesidentitet är Ahrne och Papakostas (2002) resonemang om identitet relevant. 

Författarna ger en grundläggande förståelse för identitetsuppbyggande då de menar att det är 

genom att tillhöra en organisation som individen tillskrivs en identitet. Ahrne och Papakostas 

(2002) tar upp två typer av organisationstillhörigheter, en frivillig och en obligatorisk. Den 

obligatoriska syftar till släktskap, grannskap och medborgarskap, medan den frivilliga 

exempelvis handlar om anställning och medlemskap (Ahrne & Papakostas, 2002: 18). Genom 

organisering binder individen upp stora delar av sitt liv. Individen intecknar livet i handlingar 

som den har en förpliktelse att utföra vilket i sin tur leder till att de avstår från andra 

handlingar. Att tillhöra en organisation innebär vissa åtaganden vilka i sin tur skapar explicita 

och uttalade förväntningar. (Ahrne & Papakostas, 2002: 16,33) Arbetet som är en typ av 

frivillig organisationstillhörighet utgör en viktig del i människor vardag. Eftersom arbetet har 

en stor betydelse för individens identitet förlorar vi stora delar av identiteten om vi blir 

arbetslösa. (Ahrne 1994: 2-6; Ahrne & Papakostas, 2002: 18)    

 

Alvesson (2009) menar precis som Ahrne och Papakostas (2002) att individen får sin identitet 

genom att tillhöra något. Dock ger han inte en lika utförlig förklaring till hur organisationer är 

uppbyggda utan pratar om dem som oberoende individer (Alvesson, 2009). Enligt Alvesson 

(2009) är det som medlem av en organisation viktigt att den står för något unikt. Dock svarar 

han inte på om alla individer har möjlighet att välja en organisation som står för något unikt. 

Han menar också att det är viktigt att organisationen har en betydelsefull identitet som 

medlemmarna kan identifiera sig med. (Alvesson, 2009: 17) Att förändra en identitet är inte 
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lätt men det är ändå möjligt. Om en anställd inte trivs på sin arbetsplats är det lättare för denna 

person att byta arbete än att försöka förändra företaget. Detta på grund av att företaget bildat 

en uppsättning värderingar och en kultur som är svår att förändra. (Aspers, 2010: 55) 

 

Alvesson (1992) menar att en organisation består av olika tillhörigheter vilka i sin tur skapar 

olika identiteter. Han menar även att individen i sig har flera identiteter vilka är mer eller 

mindre framträdande och att olika identiteter skapar skilda föreställningar och idéer om 

önskvärda beteenden. (Alvesson, 1992: 206-207) Vidare menar Alvesson (1992) att en 

organisation bör ses som uppbyggt av multipla identiteter eftersom de vanligtvis består av 

olika enheter. Individen har ofta lättare att identifiera sig med en viss avdelning än med hela 

organisationen (Alvesson, 2009: 18). Enheten har en viktig betydelse för vilken identitet den 

anställde får i företaget. Identitet handlar dels om de människor vi kan identifiera oss med 

men också om de vi särskiljer oss från. Genom att individer tillhör olika enheter kan en kamp 

uppstå mellan dessa vilket skapar ett vi och dem. Individer som arbetat tillsammans på en och 

samma enhet under en längre tid känner ofta trygghet och samhörighet. (Forslund, 2009: 98-

99) En organisations identitet påverkar individens sociala identitet. Den sociala identiteten 

handlar dels om att definiera andra i sin omgivning men även om att lokalisera sig själv 

socialt. (Alvesson, 1992: 32-34) Individens identitet är i viss mån bestämd av andra och 

formas genom att individen internaliserar deras attityder. (Ahrne m.fl., 2008: 33) Det finns 

olika faktorer som påverkar hur individen identifierar sig med en grupp. Väl definierade 

värderingar inom företaget skapar en tydligare identitet. Tydliga gränser mellan 

organisationer och enheter skapar ett tydligare vi och dem. (Alvesson, 1992: 32-34)  

 

Sammanfattningsvis kan identitet appliceras på både företag och individer. Företag och 

individer påverkar varandra genom att företag bland annat tillskriver individen dess identitet. 

Oavsett om man talar om företag eller individer handlar identitet om vilka vi identifierar oss 

med och särskiljer oss från.  

2.3 Värde 

Sociologer och managementlitteratur talar om värde på olika sätt. Managementlitteratur talar 

om värde i termer av exempelvis värdegrund, värdesystem och kärnvärden (Forslund, 2009; 

Lindmark & Önnevik, 2011). Eftersom vi studerar ett företags kärnvärden är det viktigt att 

skapa en förståelse för vad begreppet betyder och hur det används. Värderingar inom 
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managementlitteratur uttrycks ofta i form av strategier och tillvägagångssätt vilka företag kan 

tillämpa för att bli framgångsrika. (Forslund, 2009; Lindmark & Önnevik, 2011) Sociologer 

kan ge en djupare förståelse av värde och Aspers (2010) är ett exempel då han menar att värde 

är en social konstruktion som uppstår i interaktion med andra.  

 

Lindmark och Önnevik (2011) gör en distinktion mellan normer och värderingar. Normer är 

bestämda principer och regler som människor förväntas leva upp till, medan värderingar 

består av abstrakta ideal. Författarna menar att det är viktigt att organisationen formulerar en 

värdegrund och kärnvärden vilka företaget grundar sig på. Värdegrundens uppgift är att 

beskriva vilka grundläggande värderingar som ska genomsyra hela organisationen. Samtidigt 

som kärnvärden utgör en viktig del av organisationens identitet och värderingar sänder de 

också ut ett viktigt budskap till omvärlden. (Lindmark & Önnevik, 2011: 50-51) Forslund 

(2009) menar att oavsett om man talar om värdegrund eller värdesystem är det viktigt att bilda 

sig ett helhetsperspektiv. Organisationer kan inte kopiera varandras kulturer genom att enbart 

formulera ett antal värderingar. Han menar att värderingar ofta är sammankopplade i ett 

värdesystem. Detta värdesystem är inte bara en lista på ett antal värden utan handlar också om 

hur de på ett logiskt sätt relateras till varandra och således bildar ett mönster. (Forslund, 2009: 

438) Hofstede (1991) har studerat olika nivåer av kultur och belyser detta genom vad han 

kallar lökdiagrammet. Lökdiagrammet består av olika skikt där värderingarna utgör kärnan 

och är den del av kulturen som är svårast att förändra. Längre ut i löken hittar man 

organisationens ritualer, förebilder och symboler. Symboler utgör det yttersta skiktet av löken 

och är därför den del av kulturen som är lättast att förändra. Det är ofta organisationens 

grundare som under de första verksamhetsåren formar de grundläggande värderingarna. 

(Lindmark & Önnevik, 2011: 271-273) Lökdiagrammet styrker Ahrnes (2008) resonemang 

om att värderingar är bestående över tid eftersom de är svåra att förändra. 

 

 

 

 
  
Figur 1 
(Hofstede, 1991) 

 



 

 10 

Vilka värden en organisation grundar sig på skiljer sig mellan olika organisationer. Ett företag 

kan stå för vissa värden som är relativt bestående, vilket gör att de finns kvar trots att 

anställda kommer och går. (Ahrne, 2008: 33) Detta kan liknas vid Alvessons (1992) 

resonemang om att kultur består trots att individer byts ut. Att värden består verkar rimligt 

eftersom de inte är lika omfattande som företagets kultur. När en individ ansluter sig till något 

tyder detta på att individen har preferenser för detta (Aspers, 2010: 16). Om en organisation 

står för något unikt och positivt är det lättare för medlemmarna att anamma organisationens 

gemensamma värderingar. Tydliga värderingar, idéer och symboler kan ligga till grund för en 

gemensam identitet. Alla som är verksamma inom organisationen behöver inte nödvändigtvis 

dela värderingar och förhålla sig till verkligheten på samma sätt. Individen är mer benägen att 

ta till sig värderingar och kulturella uttryck om de kan identifiera sig med organisationen. 

(Alvesson, 2009: 18-19; Alvesson, 1992: 25, 33) 

 

Den del av identiteten som individen formar själv bygger på en identifikation av vissa värden 

(Ahrne m.fl., 2008: 33). Enligt Aspers (2010) får värden en befäst mening när individer följer 

och tar dem förgivet. Vidare menar han att det som främst skiljer företag med samma 

kollektiva identitet är deras olika värderingar. Värde är en social konstruktion som är viktig 

för att förstå ordning och fungerar som en vägledning för individer. (Aspers, 2010) Han 

definierar värde som ”the determination and rating of a thing” (Aspers, 2010: 15-16) och 

menar att man med denna definition fångar komplexiteten av värde.  

 

Sammanfattningsvis talar managementlitteratur och sociologer om värde på olika sätt.  

Managementlitteratur använder sig bland annat av termen kärnvärde vilket sociologer inte gör 

i samma utsträckning. Slutligen är värde något som företag kan använda sig av för att särskilja 

sig från sina konkurrenter och är relativt bestående och svåra att förändra. 

2.4 Sammanfattning teori  

Efter att ha redogjort för dessa teorier har vi kommit fram till att kultur, identitet och värde är 

nära sammankopplade med varandra. En gemensam organisationskultur grundar sig ofta på 

starka värderingar. Vidare ökar benägenheten för individen att söka sig till organisationen om 

den kan identifiera sig med organisationens värderingar. Det är när individen tillhör en 

organisation som den tillskrivs en identitet. Slutligen är det lättare för individen att identifiera 
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sig med organisationen om den kan relatera till dess värderingar. Sammanfattningsvis är det 

svårt att dra en distinktion mellan begreppen då de bygger och är beroende av varandra.   

2.5 Tidigare forskning 

Kristin Backhaus och Surinder Tikoo är professorer inom management och ekonomi och har 

studerat begreppet employer branding. De presenterar i sin artikel Conceptualizing and 

researching employer branding ett ramverk för hur vetenskapliga studier inom employer 

branding kan inledas. Backhaus och Tikoo (2004) definierar employer branding som en 

process vilken ett företag genomgår för att bygga upp en identifierbar och unik identitet som 

skiljer sig från andra arbetsgivare. Backhaus och Tikoo (2004) talar om unik identitet i likhet 

med Aspers (2010) då de menar att den används för att särskilja sig från andra arbetsgivare. 

Aspers (2010) använder också begreppet som ett sätt att särskilja sig från sina konkurrenter 

men då i form av klädmarknaden. Den process som Backhaus och Tikoo (2004) talar om 

kännetecknas av att företag först utvecklar värderingar vilka sedan marknadsförs externt. Det 

sista steget i processen handlar om intern marknadsföring och syftar till att utveckla 

arbetskraft som engagerar sig i företagets värderingar och mål. (Backhaus & Tikoo, 2004) 

Författarna menar att employer branding används för att attrahera och kvarhålla personal och 

fungerar som ett hjälpmedel för att få de anställda att internalisera företagets värderingar. 

Vidare menar de att employer branding påverkar företags kultur och identitet. (Backhaus & 

Tikoo, 2004) Då uppsatsen syftar till att ta reda på vilken betydelse företagets kärnvärden har 

för personalen blir Backhaus och Tikoos (2004) resonemang relevant eftersom värden spelar 

en central roll inom employer branding. Dock fokuserar inte författarna på hur personalen 

uppfattar och upplever de värderingar som företaget står för. De förklarar hur värderingar 

marknadsförs internt och externt men ger ingen djupare förklaring av huruvida budskapet har 

nått fram eller inte.   

 

Mats Urde är ekonomie doktor vid Lunds Universitet och har i sin studie Core value-based 

corporate brand building undersökt betydelsen av företags kärnvärden i uppbyggnaden av ett 

varumärke. Undersökningen grundar sig på ett femtiotal företag under en tioårs period. Enligt 

författaren ska kärnvärdena fungera som en gemensam plattform för företaget. Författaren 

menar att företag måste skapa ett varumärke som har en betydelse eftersom det idag blivit allt 

viktigare att upprätthålla konkurrensfördelar. (Urde, 2003) Vidare menar Urde (2003) att 

företags kärnvärden inte nödvändigtvis behöver vara unika men att de dock bör tolkas och 
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uttryckas på ett unikt sätt. Han menar att kärnvärdena skapar företagets identitet samtidigt 

som de fungerar som en vägledning för alla interna och externa processer i ett varumärkes 

uppbyggnad. (Urde, 2003) Eftersom kärnvärden och identitet utgör viktiga begrepp i vår 

uppsats är denna artikel relevant. Urde (2003) har dock använt kärnvärden i relation till 

varumärksuppbyggande medan vi använder begreppet i relation till organisationskultur och de 

anställdas yrkesidentitet. Författaren menar att kärnvärden kan ses som en ledstjärna då de 

påverkar alla delar i företaget (Urde, 2003). Resonemanget om att kärnvärden påverkar alla 

delar av företaget är dock grundat på en studie om varumärksuppbyggande och inte på 

huruvida personalen som arbetar på företaget faktiskt upplever att det är så. Det finns inget 

större resonemang kring på vilket sätt kärnvärdena påverkar de anställda för att kunna dra 

slutsatsen att de påverkar alla delar av företaget. 

 

Jim Fraser, Edwart Kick och Kim Barber har skrivit artikeln Organizational culture as 

contested ground in an era of globalization: worker perceptions and satisfaction in the USPS 

vilken ingår i tidskriften Sociological Spectrum. Författarna har studerat 

organisationskulturen på United States Postal Service genom att undersöka viktiga dokument 

och personalens upplevda erfarenhet av kulturen. Syftet med studien var att undersöka hur 

nöjd personalen på USPS var med situationen på arbetsplatsen. Författarna har identifierat att 

USPS arbetar efter vissa mål vilka uttrycks i ett antal värderingar. Författarna undersöker 

dessa värderingar genom att titta på hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen. (Fraser m.fl., 

2002) Denna studie grundar sig på en amerikansk organisation vilken påverkats av den 

amerikanska kulturen. Eftersom vi studerar ett svenskt företag har vi haft detta i åtanke. I 

studien framgår det att all personal inte var lika öppna med att beskriva de problem som fanns 

på arbetsplatsen vilket kan ses som en brist i studien. Resultatet av studien visade att 

respondenterna upplevde organisationskulturen på två olika sätt. Vissa menade att 

organisationens värderingar var legitima och rättvisa medan andra upplevde att arbetsplatsen 

var motsägelsefull och orättvis. Författarnas kom fram till att klyftan mellan organisationens 

normer och hur de har implementerats har lett till ett missnöje bland personalen. Vidare visar 

resultatet att många anställda på USPS motsätter sig företagets normer, arbetssätt och 

ogynnsamma arbetsförhållanden. Resultatet tyder också på att USPS kännetecknas av en tyst 

kultur. (Fraser m.fl., 2002)   
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3. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt vi använt oss av i uppsatsen. Avsnittet 

inleds med val av metod följt av hur vi gått tillväga vid insamling av data och urval. 

Metodavsnittet avslutas med en redogörelse av analys och kodning samt de etiska aspekter vi 

haft i åtanke under studien.   

3.1 Metodologisk ansats 

Då uppsatsen syftar till att ge en djupare förståelse för hur de anställda upplever företagets 

kärnvärden valde vi en kvalitativ ansats. Anledningen till detta var att intresset låg vid att 

studera hur de anställda upplevde företagets kärnvärden och därför var en kvantitativ ansats 

inte att föredra (Aspers. 2011 s.29). Studien har genomförts både induktivt och deduktivt 

(Ahrne & Svensson, 2011 s.192). Vid formulering av forskningsfrågor har vi använt oss av 

induktion vilket innebär att vi låtit empirin styra processen. Analys av materialet har skett 

med hjälp av deduktion i kombination med induktion där teman utformats utifrån teori och 

empiri. Vid kodning av intervjuer har vi till största del använt oss av deduktion men vissa 

koder har även utformats ur materialet. (Aspers, 2011, s.32)  

Uppsatsen är utformad som en fallstudie då vi valt ett avgränsat fall i form av ett företag. 

Vidare är uppsatsen fenomenologiskt inspirerad då den syftar till att få förståelse för den 

gemensamma upplevelsen och erfarenheten av företagets kärnvärden. (Creswell, 2013, 

s.76,97) Enligt Creswell (2013) syftar fenomenologi till att studera individers livsvärldar och 

söker efter mönster i den upplevda erfarenheten. Inom fenomenologi studeras den 

gemensamma upplevelsen och erfarenheten av fenomenet vilket utgör kärnan. Vidare handlar 

fenomenologi om att förstå hur individer utformar och ser på sina egna liv. Vi har i möjligaste 

mån försökt sätta vår förförståelse inom parantes. Anledning till detta var att vi ville se på 

företagets kärnvärden utifrån ett objektivt perspektiv. Förförståelse handlar om att forskare 

lever i samma värld som de personer som studeras och tar därför saker förgivet. 

Förförståelsen grundar sig i forskarens vardagsförståelse och är nödvändig och ofrånkomlig 

för att skapa förståelse. (Aspers, 2011: 38)  
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3.2 Insamling av data och urvalsmetod 

3.2.1 Tillträde och förstudie 

Genom företagets hemsida blev vi medvetna om att de hade samarbete med studenter. Via 

telefon kontaktade vi den person som ansvarade över frågor angående uppsatsskrivande. Vi 

förklarade då att vi var intresserade av att skriva vår uppsats om hur de arbetar med employer 

branding och fick då kontaktuppgifter till den som var ansvarig chef på området. Denna 

person hjälpte oss i sin tur att komma i kontakt med en person som vi kunde träffa för att 

genomföra vår första förstudie. Innan vår förstudie fick vi ta del av företagets 

introduktionsvideo för att få en första inblick i företaget. Syftet med förstudien var att i ett 

tidigt stadium få kunskap om fältet och bestämma inriktning på studien (Aspers, 2007, s.74). 

Vi fick information om att företaget arbetar både internt och externt med employer branding 

och under vår förstudie fick vi möjlighet att träffa två personer som var kunniga inom 

området. Genom förstudien fick vi kännedom om att det interna arbetet inte var lika utvecklat 

som det externa. Vi valde därför att fokusera på det interna arbetet med employer branding 

och genomförde ytterligare en förstudie. Denna förstudie genomförde vi tillsammans med 

ansvarig person för intern employer branding. Genom den andra förstudien identifierade vi att 

företagets kultur var av stor betydelse för det interna arbetet med employer branding. Vi fick 

information om att företagets kultur var ett omfattande område att studera och var därför 

tvungna att avgränsa vår studie. Genom introduktionsvideon och förstudierna förstod vi att 

kärnvärdena låg till grund för den starka företagskulturen. Detta resulterade i att vi fokuserat 

vår uppsats på företagets kärnvärden.  

3.2.2 Urval 

Vi valde att studera ett fall i form av ett företag då det möjliggör större inblick och kontinuitet 

i studien (Ahrne & Svensson, 2011, s.24). Vi ville studera ett företag som funnits under en 

längre tidsperiod och som på så sätt, vad vi tror, utvecklat en stark företagskultur. Företaget 

har anor sedan 1800-talet och har under många år varit framgångsrika inom sin bransch. Vårt 

första urval skedde via företagets hemsida i början av januari 2013 då vi kontaktade en person 

som arbetade med human resources. Vi berättade att vi var intresserade av att studera hur de 

arbetar med employer branding och fick på så sätt kontakt med personer på denna avdelning.  
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Vid val av intervjupersoner har vi använt oss av så kallad snöbollsselektion. Då vi inte hade 

tillgänglighet och så stor kunskap om fältet behövde vi hjälp att komma i kontakt med andra 

aktörer. (Aspers, 2011, s.95-97) Vi är medvetna om att detta kan vara en brist då vi inte fått 

välja intervjupersoner själva. Det kan finnas risk att resultatet kommit att påverkats eftersom 

företaget valt ut personer som de själva ansåg lämpliga. Vi har med hjälp av en person på 

employer branding som hade tillgång och kunskap om fältet kommit i kontakt med tre andra 

relevanta personer att intervjua. Två av dessa personer arbetar på företagets 

kommunikationsavdelning medan den tredje personen arbetar som produktionschef. 

Produktionschefen hjälpte oss att komma i kontakt med en person på en av 

produktionsavdelningarna, vilken i sin tur hjälpte oss med resterande tre intervjupersoner. Då 

företaget är stort var vi tvungna att avgränsa oss till en enhet. Vi valde därför att avgränsa oss 

till en del av produktionsverksamheten eftersom vi har identifierat att produktion har en 

central roll i företaget. Vår avsikt var att intervjua fyra personer med olika positioner på 

avdelningen för att få så stor spridning i urvalet som möjligt. Eftersom vi var tvungna att 

avgränsa oss till en enhet är vårt urval inte representativt för hela företaget (Becker, 2008, 

s.78-89). Ett problem som vi haft med vårt urval är att komma i kontakt med rätt personer att 

intervjua. Innan vi kom i kontakt med lämpliga intervjupersoner slussades vi runt inom 

företaget vilket varit tidskrävande.  

3.2.3 Bortfall 

Vi har haft problem med bortfall i vårt urval vilket innebär att vi inte kunnat inkludera alla 

personer som vi önskat. Vi har dock kunnat ta reda på anledning till bortfallen. (Aspers, 2011, 

s.97) Vi hade önskat intervjua fyra personer som innehar olika befattningar på golvet i 

produktion. Då företaget arbetar standardiserat hade de endast möjlighet att avsätta tid för två 

intervjuer med personal som arbetar på golvet. Att standardiseringen var orsaken till 

bortfallen fick vi kännedom om genom en av respondenterna som arbetar på en högre 

befattning. På grund av problem med bortfall genomfördes två av intervjuerna med personer 

som inte längre arbetar på golvet. Dessa personer hade dock nyligen varit verksamma som 

lagledare respektive produktionsledare och fick därför representera dessa positioner. Vi är 

medvetna om att detta är en brist då de svar vi fått ta del av troligtvis skiljer sig från de svar vi 

hade fått om vi intervjuat två personer på lägre befattningar. Detta bortfall kan i sin i sin tur ha 

påverkat uppsatsens resultat och slutsatser.  
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3.2.4 Datainsamling 

Efter vår andra förstudie rekommenderades vi att kontakta en person som arbetar med 

kommunikation på företaget. Detta resulterade i en tematiskt öppen intervju som varade i 

cirka en timme med denna person och en kollega. Vi hade induktivt utformat ett antal teman 

som respondenterna fick svara på vilka spelades in. Frågorna var utformade så att det fanns 

utrymme för dialog mellan oss och respondenterna. (Aspers, 2011, s.143-144) Genom denna 

intervju identifierade vi den viktiga betydelse som företagets produktionsverksamhet spelar. 

Efter vår andra förstudie fick vi också förståelse för den centrala roll som företagets symbol 

har i den interna kommunikationen av kärnvärdena. Vi rekommenderades att ta kontakt med 

en produktionschef som var insatt i symbolen. Mötet inleddes med att respondenten berättade 

lite kort om företaget och hur de arbetar med symbolen. Vi genomförde sedan en kortare 

tematiskt öppen intervju som varade i cirka en halvtimme, vilken också spelades in (Aspers, 

2011, s.143-144). Dessa teman var också induktivt utformade där vi bland annat diskuterade 

kring det problem vi identifierat. Efter denna intervju rekommenderade produktionschefen oss 

att kontakta en lagledare som arbetar på en av produktionsavdelningarna. Denna person 

hjälpte oss som tidigare nämnt att komma i kontakt med tre andra intervjupersoner på samma 

avdelning. Intervjuer genomförde med dessa fyra personer vilka arbetar som lagledare 

respektive produktionsledare. Samtliga fyra intervjuer varade i cirka fyrtio minuter och 

spelades in. Vi hade en gemensam semistrukturerad intervjuguide för dessa fyra personer 

vilken till största del var deduktivt utformad (Aspers, 2011, s.143). Samtliga intervjuer har 

genomförts på företaget. 

3.3 Analys och kodning 

Efter att vi genomfört våra sex intervjuer transkriberade vi det inspelade ljudet för att 

underlätta analys och kodning (Ahrne & Svensson, 2011, s.25). Koder och underkoder 

uppstod både deduktivt och induktivt efter att vi noggrant läst igenom det transkriberade 

materialet. Dessa koder samlades i ett kodningsschema vilket användes under hela 

kodningsprocessen. För att underlätta kodningen har vi använt oss av olika färger för att skilja 

koderna åt. Genom kodningen identifierade vi fyra teman vilka är företagets värderingar, 

symbol, stämning mellan personal samt företagets påverkan på individen. Under analysen har 

vi jämfört respondenternas svar och identifierat likheter och skillnader för att sedan 

rekonstruera den gemensamma erfarenheten (Creswell, 2013). Vår teori och forskningsfråga 
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har väglett analys- och kodningsprocessen (Aspers, 2011: 192). Dock ändrades vårt syfte och 

frågeställningar något då vi genom analys och kodning identifierat saker i materialet som vi 

inte hade förutsett. Eftersom företaget önskat vara anonyma har vi kodat om företagets 

kärnvärden för att kunna använda dem i uppsatsen. Vi har namngivit företagets kärnvärden 

service, nöjda medarbetare, effektivitet och pålitlighet.  

3.4 Etiska aspekter  

Vi har i uppsatsen använt oss av Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och beaktat de fyra kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet). Vi började med att informera 

intervjupersonerna om uppsatsens syfte. Innan varje intervju har vi informerat respondenterna 

om att det är garanterade anonymitet och att deras svar endast kommer att vara oss tillhanda. 

Vi informerade samtliga intervjupersoner om att de när som helst kunde välja att dra sig ur 

undersökningen. Vi har även informerat om att respondenterna får ta del av uppsatsen innan 

den publiceras så att de kan ge sitt samtycke. En annan viktig etisk aspekt som vi har fått ta 

hänsyn till är att företaget önskat vara anonyma. Eftersom företaget vill vara anonymt har vi 

kodat om företagets kärnvärden så att igen ska kunna urskilja vilket företag vi studerat.   

4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av undersökningen och genomföra en analys 

utifrån de teorier vi använt oss av. Inledningsvis kommer vi redogöra för de personer som 

deltagit i undersökningen varpå resultatet presenters och analyseras utifrån fyra teman.  

4.1 Respondentdata 

Vi har sammanlagt genomfört sex intervjuer. Den första intervjun genomfördes med två 

personer som arbetar med kommunikation vilka vi intervjuade för att ta reda på hur 

kärnvärdena kommuniceras. Den andra intervjun genomfördes med en produktionschef som 

var insatt i kommunikationen av företagets symbol. De resterande fyra intervjuerna 

genomfördes med personal som arbetar på en av företagets produktionsavdelningar. Två av 
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respondenterna arbetar som lagledare i produktion. De resterande två är produktionsledare 

vilket innebär att de ansvarar över ett antal lagledare och deras lag. Sammanlagt har vi 

intervjuat sju personer, varav två kvinnor och fem män i åldrarna tjugo till sextio år. 

Intervjupersonerna har varit anställda på företaget mellan tre och tjugofem år. Utöver våra 

intervjuer har vi använt oss av företagets hemsida, årsredovisning och broschyr.  

4.2 Kärnvärden 

4.2.1 Företagets värderingar 

Vi var intresserade av att ta reda på hur företagets kärnvärden uppkommit. De personer som 

arbetade med kommunikation förklarade att kärnvärdena uppkommit i företagets 

produktionsverksamhet, vilken de beskrev som hjärtat i företaget. Vidare menar 

respondenterna att kärnvärdena inte är unika men att de ändå är tydliga. Att kärnvärdena inte 

är unika skiljer sig från Alvessons (2009) resonemang om att företaget bör stå för något unikt. 

Företaget står kanske för något unikt i andra bemärkelser men utifrån intervjupersonerna så är 

det inte i form av deras kärnvärden. Dock stämmer det faktum att kärnvärdena inte är unika 

överens med tidigare forskning som menar att företags kärnvärden inte nödvändigtvis behöver 

vara unika (Urde, 2003). Respondenten menar att det som är unikt i kärnvärdena är hur de 

hanteras. Detta stämmer också överens med tidigare forskning som menar att det viktiga är att 

kärnvärdena tolkas och uttrycks på ett unikt sätt (Ibid). Att kärnvärdena ändå är tydliga skulle 

enligt Alvesson (1992) innebära att företaget har en gemensam identitet, trots att företaget 

består av flera enheter och avdelningar. Respondenterna beskriver att kärnvärden inte bara är 

tomma ord på ett papper utan att de har en grundläggande funktion för hela verksamheten.  
/…/Jag tror inte alls att det är speciellt unika kärnvärden alltså, utan jag tror att det kan vara många 

företag som ligger runt där i närheten. Men däremot tror jag man tolkar vad dom här kärnvärdena 

står för lite olika /.../ Det är nog inte så extremt unikt i sig, utan det är nog mer hur de hanteras, de 

är tydliga. Att det är så naturligt och fundamentalt i allt att det inte bara blir en pappersprodukt. Det 

är väl det som är det unika och jag tror att det här kommer ifrån, det är bara vad jag tror och har 

hört, men det kommer väldigt mycket ifrån produktion och produktion är ju alltid hjärtat och särskilt 

varit ännu mer tidigare /…/ . [Arbetar inom kommunikation: 5 respektive 25 år] 

 

Då företaget består av flera enheter och avdelningar ville vi ta reda på om det hade någon 

påverkan på personalens förmåga att ta till sig företagets kärnvärden. Produktionschefen som 

var insatt i kommunikation av symbolen uppgav att det fanns skillnader i hur personalen tar 
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till sig kärnvärdena, vilket respondenten fått kännedom om via företagets årliga 

personalundersökning.  
Jag vet att det gör det, mellan fabriker men även mellan avdelningar. Det är det som gör det här så 

fascinerande och svårt. Vi är olika som individer och så sätts vi ihop i olika lag, då kanske vi får till 

en nivå, sen går man in på andra sidan av väggen som har en annan tradition och en annan chef med 

en annan kultur. Då känner du igen det mesta, men det är det som är utmaningen att få alla att känna 

igen sig /…/ Vi gör en personalundersökning om det här varje år eller vartannat år, där man frågar 

överhuvudtaget hur, temperaturmätning på hur vi mår och då är detta med. [Produktionschef: 3 år] 

Intervjupersonen menar att det kan råda kulturella skillnader beroende på var i företaget man 

befinner sig men att företaget har en strävan om att alla ska känna igen sig. Om 

intervjupersonens uttalande stämmer skulle detta kunna tyda på en splittring av den 

gemensamma kulturen. En anledning till denna splittring skulle enligt Aspers (2010) kunna 

vara att det råder skilda föreställningar om vilka beteenden som lämpar sig på respektive 

avledning. Alvesson (1992) skulle ge en annan förklaring till denna splittring. Han menar att 

individen med hjälp av sin identitet kan kategorisera andra individer i företaget. Denna 

kategorisering sker i detta fall utifrån den avdelning eller enhet som individen tillhör. Att 

företaget består av olika identiteter innebär att de råder olika uppfattningar om vilka 

beteenden som är önskvärda och kan vara en förklaring till den uppdelade kultur som 

respondenten beskriver.  

 

Vi har identifierat att företaget använder sig av ett annat kärnvärde internt än vad de 

kommunicerar externt. De använder sig internt av kärnvärdet effektivitet vilket de externt låtit 

byta ut till pålitlighet. Vi ville ta reda på anledningen till detta och ställde frågan till 

produktionschefen som var insatt i den interna kommunikationen av kärnvärdena. 

Respondenten menar att det är svårt skilja mellan pålitlighet och service eftersom personen 

anser att pålitlighet ingår i service. Respondenten är medveten om att detta kan skapa 

förvirring och att det kan vara ett tecken på att företaget inte är helt överens.  

Ja, då har vi ett arbete att göra, kan man säga då. Det är inte fel att ha pålitlighet där heller för 

pålitlighet måste genomsyra det vi gör. Men varför vi gjort så är, det gjordes innan jag kom, så var 

det nog för att man inte fick ihop vad som är skillnaden mellan pålitlighet och service. Så jag kan 

säga så att det är ett tecken på att vi inte är överens i företaget om vad… om vi säger att det här är 

våra kärnvärden säger jag, men det står något annat i redovisningen. Då har vi inte ett entydigt 

budskap kan man säga /…/ jag påstår att den man hittar i vår årsredovisning är pålitlighet, men 

nästa år kommer det stå effektivitet, det påstår jag. /…/  [Blir inte det förvirrande?] Det här är ju en 

företagspolitisk internfråga egentligen då. Ni har ju rätt, det är förbryllande. Nu sitter jag och säger 
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att det är det som gäller men på hemsidan och årsredovisningen står det pålitlighet. 

[Produktionschef: 3 år]  

Resultatet visar att företaget inte har ett enhetligt budskap i sin externa och interna 

kommunikation av kärnvärdena. Lindmark och Önnevik (2011) menar att företagets 

kärnvärden ska genomsyra hela organisationen samtidigt som de bör förmedla ett viktigt 

budskap externt. Det blir därför förvirrande att företaget i sitt externa budskap förmedlar 

kärnvärdet pålitlighet när de internt använder sig av kärnvärdet effektivitet. De kärnvärden 

som företaget förmedlar externt skulle enligt Aspers (2010) vara en del av företagets unika 

identitet. Han menar att det är konsumenterna som tillskriver företaget dess unika identitet 

vilken används för att särskilja sig från sina konkurrenter på samma marknad. Vad som skiljer 

företagen åt är först och främst deras olika värderingar. Eftersom konsumenterna får ta del av 

kärnvärdet pålitlighet är det också detta kärnvärde som de använder sig av när de särskiljer 

företaget från dess konkurrenter. Konsumenterna grundar på så sätt den unika identiteten på 

ett annat kärnvärde än vad företaget själv internt säger sig stå för. Intervjupersonen menar 

dock att pålitlighet redan ingår i ett av kärnvärdena och att det därför inte skulle vara några 

problem att använda sig av effektivitet istället. Den skillnad som råder mellan det externa och 

interna budskapet tycks enligt respondenten endast vara begreppsmässig och inte så svår att 

förändra. Det skulle endast bli en symbolisk förändring i form av att språket på hemsida och 

årsredovisning ändras. Om detta stämmer kan det relateras till Hofstede (1991) eftersom han 

menar att symboler är den del av företag som är lättast att förändra. Intervjupersonen tror 

därför att företaget kommer förändra den externa kommunikationen för att förmedla ett mer 

enhetligt budskap.  

 

Vidare menar respondenten att det inte råder någon oenighet inom organisationen om vilka 

som är företagets kärnvärden, utan att alla är eniga om att service, nöjda medarbetare och 

effektivitet är företagets kärnvärden. 
Ja, då pratar man om dom här service, nöjda medarbetare och effektivitet. [Produktionschef: 3 år] 

 

Vårt resultat visar att tre av respondenterna i produktion är eniga om att företagets kärnvärden 

är service, nöjda medarbetare och effektivitet. Den fjärde respondenten hade inte lika stor 

kännedom om företagets kärnvärden då personen endast kunde nämna ett av dem.  
/…/ kärnvärdena det är ju, effektivitet och nöjda medarbetare och service som jag var inne lite på 

förut /…/ [Lagledare 2: 3 år] 

Ja, då har vi ju service, nöjda medarbetare och effektivitet /…/ [Produktionsledare 1: 6 år] 
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Nöjda medarbetare är ett och sen är det två till. [Lagledare 1: 5 år] 

Det kan finnas flera förklaringar till varför lagledare 1 inte kunde alla av företagets 

kärnvärden. En förklaring skulle enligt Alvesson (1992) vara att personen i fråga har svårare 

än övriga respondenter att identifiera sig med företaget. En person som inte kan identifiera sig 

med företaget har enligt Alvesson (1992) svårare att ta till sig dess värderingar. Enligt detta 

resonemang skulle övriga intervjupersoner ha lättare att identifiera sig med företaget eftersom 

de tagit till sig företagets kärnvärden.  

 

Då företaget kommunicerar pålitlighet externt ville vi ta reda på huruvida personalen anser att 

detta begrepp skulle lämpa sig som ett kärnvärde. Det råder dock delade meningar om detta. 

Tre av respondenterna anser att pålitlighet ingår i service, vilket även produktionschefen 

hävdade. 
Jag tycker att det skulle kunna platsa in bland de andra kärnvärdena pålitlighet faktiskt. [Lagledare 

1: 5 år] 

Ja… nja jag vet inte om jag skulle ha det som ett kärnvärde men… nej jag vet inte riktigt hur jag ska 

svara på den. Men jag tycker att… den kommer ju lite grann i service, pålitlighet är ju med där 

liksom. [Lagledare 2: 3 år] 

Nja, jag vet inte. Jag känner mig lite restriktiv till och göra ändringar i det där och det vet jag inte, 

det är nåt sånt där inbyggt motstånd. Men jag skulle nog hellre ändra retoriken kring det i så fall. 

Om vi tycker att vi är för dåliga på att jobba med pålitlighet då skulle jag säga ja, men då behöver vi 

jobba med att diskutera kring att pålitlighet ingår i service. Just nu om jag tänker efter så tänker jag 

nog att service betyder ganska mycket pålitlighet /…/ [Produktionsledare 1: 6 år] 

Jag tror inte att det behövs /…/ Pålitlighet är så pass stor del idag liksom, så jag tror inte att det 

skulle förbättra nämnvärt om vi tog upp det som ett kärnvärde. Det tror jag faktiskt, jag tror inte att 

det skulle bli bättre pålitlighet på företaget /…/ Jag skulle säga att pålitlighet är med i allihop. 

[Produktionsledare 2: 10 år] 

Intervjupersonerna tycks vara relativt eniga om att pålitlighet inte bör vara ett av företagets 

kärnvärden. Tre av intervjupersonerna ansåg att pålitlighet inte lämpar sig som ett kärnvärde 

eftersom det redan ingår kärnvärdet service. Att intervjupersonerna var motståndare till att 

förändra vad de ansåg vara företagets kärnvärden, skulle enligt Ahrne och Papakostas (2002) 

kunna förklaras som att det råder ett inbyggt motstånd till att förändra organisationen. Att 

företaget förmedlar pålitlighet externt är en intressant iakttagelse då det tyder, som tidigare 

nämnt, på att företaget inte har ett enhetligt budskap. Vidare tyder resultatet på att 

intervjupersonerna inte är medvetna om att företaget på hemsida och i årsredovisning 
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använder sig av kärnvärdet pålitlighet. Respondenterna ansåg att kärnvärdena pålitlighet och 

service förmedlar samma sak och att det därför inte skulle förändra något nämnvärt att ha 

pålitlighet som ett kärnvärde. Att respondenterna ändå var eniga i sina resonemang om att 

pålitlighet ingår i service tyder på att de har gemensamma föreställningar vilket enligt Aspers 

(2010) är ett tecken på att de också har en gemensam kultur. En av respondenterna ansåg dock 

att pålitlighet skulle kunna vara ett kärnvärde och delar därför inte de övriga intervjupersoners 

föreställningar. Detta är ett exempel på att företaget består av en mängd individer med olika 

identiteter vilka har skilda idéer och föreställningar (Alvesson, 1992). 

 

Vi var intresserade av att ta reda på om respondenterna ansåg att företagets kärnvärden 

stämde överens med deras personliga värderingar. Vidare ville vi ta reda på vilken betydelse 

kärnvärdena hade i deras dagliga arbete. Flera av respondenterna uppgav att de följde 

kärnvärdena och att de fungerade som ett hjälpmedel då de kunde luta sig tillbaka mot dessa i 

det dagliga arbetet. 
Ja, det skulle jag säga att jag gör. Det är ju bra att ha något att luta sig tillbaka på. Hur tänker vi? 

Jo, vi har service, vi har nöjda medarbetare och effektivitet /…/ . [Produktionsledare 1: 6 år] 

Ja, men det gör jag och mm, ja det hjälper ju mig lite i det här dagliga arbetet då, men för mig är det 

ju ganska självklart att vi har kärnvärdena /…/ . [Lagledare 2: 3 år] 

Ja, det gör jag. Som jag sa dom har stor betydelse i mitt dagliga liksom. Som jag sa jag har haft 

jättestor nytta av att förklara främst för anställda /…/ Jag tror att har man jobbat på förtaget ett tag 

då blir man lite skadad nästan när det gäller effektiviseringar och ordning och reda. 

[Produktionsledare 2: 10 år] 

Ingen av respondenterna tycks ifrågasätta företagets kärnvärden utan alla medger att de följer 

dem. Detta skulle enligt Aspers (2010) ses som att kärnvärdena fått en befäst mening vilket 

innebär att respondenterna följer och tar dem förgivet. Fraser m.fl. (2002) beskriver i sin 

studie om den amerikanska postverksamheten att en del av personalen motsätter sig 

organisationens värderingar och upplever dem som orättvisa. Vårt resultat tyder på att det 

finns en skillnad mellan denna organisation och det företag som vi studerat. Detta eftersom 

ingen av respondenterna säger sig motsätta företagets kärnvärden eller pratar om dem som 

orättvisa. Det kan finnas många anledningar till varför ingen av respondenterna motsätter sig 

företagets kärnvärden. En förklaring skulle enligt Ahrne och Papakostas (2002) vara att 

företaget har uttalade förväntningar som personalen förväntas leva upp till. I detta fall utgör 

de uttalade förväntningar företagets kärnvärden vilka personalen förväntas följa. Att 

intervjupersonerna beskriver kärnvärdena som en hjälp i det dagliga arbetet kan relateras till 
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Aspers (2010) som menar att värde både skapar ordning och fungerar som en vägledning för 

individer. Respondenterna beskriver att de bland annat använder kärnvärdena för att själva 

veta vad de ska förhålla sig till men också för att informera andra i personalen om vad som 

gäller. Intervjupersonerna hade alla någon form av ledarposition och, precis som Alvesson 

(2009) menar, ett visst inflytande över annan personals tänkande och handlande. Att 

kärnvärdena hjälper intervjupersonerna att veta vad de ska förhålla sig till skapar ordning då 

de kan använda dessa för att få alla att handla på ett enhetligt sätt. Eftersom samtliga 

intervjupersoner påstår att de följer företagets kärnvärden skulle man kunna konstatera att de 

utvecklat en gemensam etik (Swedberg, 2007). En etik utvecklas när individer delar 

värderingar och interagerar med varandra vilket personalen som delar samma kärnvärden gör  

dagligen. 

4.2.2 Symbol  

Av den information vi tagit del av via bland annat företagets hemsida så utgör kärnvärdena 

grunden i företagets kultur. Eftersom kärnvärdena internt kommuniceras via en symbol 

förmedlas också företagskulturen indirekt genom denna. Denna kommunikationsstrategi 

stämmer överens med hur Alvesson (1992) förklarar att en kultur förmedlas. Han menar att 

kulturen förmedlas genom materiella ting vilket denna symbol är ett exempel på. Vi var 

intresserade av hur de anställda tog till sig företagets kärnvärden och vilken betydelse 

symbolen hade i denna process. De två lagledarna beskriver att de hade fått genomgå en 

utbildning där de fick ta del av kärnvärdena och dess betydelse. En av produktionsledarna 

hade dock inte fått genomgå denna utbildning och blev därför inte medveten om kärnvärdena 

förrän senare.  
/…/ vi hade en utbildning på jag tror det var tre veckor som man fick gå som nyanställd /.../ då var 

det jättemycket fokus på symbolen och allting /…/ [Lagledare 2: 3 år] 

Äh, när jag började på företaget så hade vi en månads introduktion /…/ [Lagledare 1: 5 år] 

Alltså jag skulle nog säga att när jag började för tio år sen som montör, då var det bara hej här ska 

du stå och jobba. Det tog ganska lång tid innan jag ens… Jag kanske presenterades för dom någon 

gång sådär, men under de första ett och ett halvt åren när jag jobbade på den avdelningen innan jag 

bytte avdelning så tror inte jag att… Visst man såg en symbol någonstans /…/ Det var först när jag 

bytte upp till en större enhet som det faktiskt fanns ramar. Det var då som man började prata om alla 

dom här sakerna. Det var tydligt på den enheten, det fanns en tydlig vision om hur man ville att det 

skulle fungera, det skulle samverka mellan dom tre kärnvärdena. Det var väl först då som jag förstod 

vad det var tänkt. Introduktionen tror jag var obefintlig skulle jag nog säga. [Produktionsledare 2: 10 

år]  
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Då symbolen tycks utgöra en viktig del i att förmedla företagets kärnvärden var vi 

intresserade av att ta reda på om respondenterna upplevde att denna symbol var lätt att förstå. 

Det tycks råda skilda meningar om detta. En av produktionsledarna anser att befattning och 

antal år i företaget har betydelse för hur man tar till sig symbolen. Den andra 

produktionsledaren menar att symbolen är lätt att förstå eftersom det finns möjlighet till fri 

tolkning.   
 Lätt att förstå det beror ju lite på vad man jämför med /…/ Men jag vill ju ändå påstå att folk som 

har jobbat ett par år inom produktion och som jag främst i en befattning, ändå kan symbolen på ett 

ungefär och vet ungefär vad några saker betyder i alla fall /…/ Jag kan använda det i diskussioner 

när vi vill få igenom någonting, om någon chef säger att det där blir så dyrt då kan jag använda 

symbolen och säga det här är ändå en av våra principer, vi ska jobba så här /…/ [Produktionsledare 

2: 10 år] 

Ja, det tycker jag. Men det kan också bero på att jag hittar ju på lite egna då, ja vad betyder det här. 

Jag kör lite egna såna här övningar i huvudet /…/ alltså det här är riktlinjer som vi behöver ha och 

jag brukar tänka att, kärnvärdena är det som måste finnas med oss hela tiden varje dag, det måste ju 

alltid ha med oss /…/ [Produktionsledare 1: 6 år] 

Produktionsledare 1 anser att symbolen är lätt att förstå eftersom den är fri för tolkning. 

Respondentens resonemang om att symbolen kan tolkas olika skulle enligt Alvesson (1992) 

ses som att individer i organisationen förhåller sig till verkligheten på olika sätt. I detta fall 

skulle verkligheten utgöra symbolen och således innebära att de anställda förhåller sig olika 

till vad den står för. Produktionsledare 2 anser att huruvida symbolen är lätt att förstå beror på 

vilken befattning individen har. Respondenten beskriver att symbolen kan användas som en 

vägledning när någon inte följer företagets riktlinjer. Detta stämmer överens med Alvessons 

(1992) beskrivning av symboler då han menar att de har som uppgift att förmedla 

gemensamma föreställningar och vägleda individer. Produktionsledare 2 beskriver att 

symbolen kan användas om någon fattar beslut utan att förhålla sig till företagets kärnvärden.  

 

Vidare ville vi ta reda på hur personalen upplevde att kärnvärdena kommunicerades i det 

dagliga arbetet. Det tycks råda delade meningar kring detta. En av respondenterna beskriver 

att kärnvärdena hörs dagligen medan en annan påstår att kärnvärdena endast tas upp vid 

behov.  
Det är… jag tycker jag hör, man hör dom hela tiden när man är ute i produktion. Det nämns så 

många gånger om ja, service eller vi måste jobba effektivt så att alltså, alla dom här uttrycken som vi 

har på den här, alltså man hör dom ute hela tiden så att den här symbolen kommuniceras ju /…/ den 

är ju överallt liksom hela tiden. Det är det som snackas. [Lagledare 2] 
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Äh, det vi gjorde sist minns jag i alla fall, då stannande vi produktionen och så pratade vi om nöjda 

medarbetare /…/ Det finns ju ett stort flöde och ibland slutar folk och såhär, och när det kommer in 

nya då tar vi ett tag och snackar igenom allting. Det kommer någon som pratar om det lite grann och 

så. Sen har vi genomgående effektivitet, det är dagligt, det pratar vi om varje dag i princip, det är så 

stort, det handlar om så mycket. [Lagledare 1: 5 år] 

Jag tycker… det är inget vi går och tjatar om och berättar om, så här är det och så här är det och 

har ett veckans infoblad där vi berättar om vad dom betyder. Utan vi vill nog mera ha det klassiska, 

att det sitter i väggarna /…/ Äh, så jag tror inte att jag aktivt tar tag i någon och säger nu ska jag 

berätta nöjda medarbetare så jobbar vi nog inte så mycket. Vi har mer gjort det i samlade vågor och 

sen så tar vi det när tillfälle ges, när det behöver förklaras /…/ [Produktionsledare 2: år] 

Lagledare 1 beskriver att arbetet i produktion stannades upp för att diskutera om kärnvärdet 

nöjda medarbetare, vilket tyder på att företaget försöker interagera kärnvärdena i det dagliga 

arbetet. Detta kan förklaras utifrån Forslunds (2009) resonemang om att kärnvärden ska 

hanteras så att de inte enbart blir tomma ord. Eftersom företaget interagerar kärnvärdena i det 

dagliga arbetet tycks de ha fått en praktisk innebörd som gör att personalen kan relatera till 

dessa. Detta gör att företagets kärnvärden blir mer än bara tomma ord eftersom de får en 

betydelse i det dagliga arbetet. Lagledare 2 beskrev att kärnvärdena återspeglades dagligen 

inom produktion. Att respondenten beskrev att kärnvärdena hörs och syns hela tiden skulle 

enligt Aspers (2010) ses som att företaget försöker vägleda sin personal. Då kärnvärdena 

vägleder de anställda skapar de samtidigt en ordning då personalen har något att förhålla sig 

till. Produktionsledare 2 har en annan uppfattning om hur kärnvärden hanteras i det dagliga 

arbetet. Respondenten menar att företaget endast tar upp kärnvärdena vid behov eftersom de 

redan sitter i väggarna. Respondentens beskrivning om att företagets kärnvärden sitter i 

väggarna tyder på att det finns en kultur som är svår att ta på. Detta bekräftar Alvessons 

(2009) resonemang om att kultur är något som existerar mellan människor och inte inom dem. 

4.2.3 Stämning mellan personal 

Stämningen bland personalen på företaget beskrivs som öppen, varm och nära. Företaget 

framställs som en platt organisation där personalen känner tillit till varandra. Vidare beskrivs 

företaget ha en personlig förmåga trots företagets storlek.     
/…/ Jag brukar säga att det som företaget har som fördel är att vi är små nog att hantera våra 

kunder på ett personligt sätt men att vi är stora nog för att ha alla dom här resurserna, det tror jag 

är en utav av våra absoluta styrkor /.../ The little big company /…/ Det som jag tycker är så häftigt 

med företaget är att vi tittar på våra medarbetare horisontellt och inte liksom vertikalt /…/ Det 

speglar det här med personlighet eller liksom att vi är platta och att vi litar på våra medarbetare. Att 
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vi låter dom ta ansvar och att vi behandlar våra kollegor som jämlika /…/ Hur vi bemöter våra 

kollegor syns hela vägen ut. [Arbetar inom kommunikation: 5 respektive 25 år] 

/…/ Det är väldigt vänskapligt, vänskapliga band och sådär. Det är flera som jag har jobbat med där 

som jag inte skulle säga är mina arbetskollegor, vissa har blivit mina vänner och så. [Lagledare 1: 5 

år] 

/… /Man jobbar ju ganska nära varandra när man jobbar, när man är på lag. Så det blir en ganska 

öppen dialog man umgås nära, man jobbar nära varandra, man umgås nära, man är med varann på 

rasten /…/ [Produktionsledare 1: 6 år] 

Båda respondenterna beskriver att de upplever en närhet till sina kollegor. Lagledare 1 säger 

till och med att flera av arbetskamraterna inte ses som kollegor utan snarare som nära vänner. 

Att intervjupersonerna beskriver en närhet och gemenskap tyder på att Forslund (2009) har 

rätt i sitt resonemang om att individer som arbetat länge tillsammans ofta känner trygghet och 

samhörighet till varandra. 

 

De tycks finnas en relativt gemensam uppfattning i produktion om att det finns en uppdelning 

mellan företagets avdelningar och enheter. Intervjupersonerna beskriver att det internt finns 

en viss känsla av vi och dem och en konkurrens mellan enheterna. Respondenterna var dock 

eniga om att företaget utåt sett var en enad organisation. 
/…/ Ja, det skulle jag nog säga att det finns. Vi tänker ju alltid att ja, det är ju vi här nere i 

produktion och sen är det ju dom uppe på berget för dom sitter på ett annat ställe. Ja, det brukar vi 

säga. Sen så tror jag utåt så är vi nog alltid ett företag /…/ [Produktionsledare 1] 

 /…/ det blir ju lite dragkamper emellan men självklart vi har ju samma mål som vi alla jobbar emot 

och det gäller ju hela företaget /…/ självklart så finns det ju lite competition inom företaget men äh, 

jag skulle säga att min känsla är i alla fall att företaget är ett. [Lagledare 2] 

Ja det är det /…/ Jag har bara i princip med produktion att göra /…/ Så jag har inte så mycket 

relation med dom andra, så bara formellt alltså, vad behöver vi göra för att kunna bygga typ. 

[Lagledare 1] 

Att en del av respondenterna upplever företaget som uppdelat kan förklaras med hjälp av 

Alvesson (2009) då han menar att individer ofta har lättare att identifiera sig med en 

avdelning än med hela företaget. Anledningen till varför företaget upplevs som uppdelat kan 

alltså bero på att personalen inte identifierar sig med hela företaget, utan med den avdelning 

eller enhet de tillhör. En av respondenterna beskriver att det kan förekomma konkurrens 

mellan avdelningarna vilket enligt Forslund (2009) kan skapa en känsla av vi och dem. 

Intervjupersonen menar dock att denna konkurrens är i positiv bemärkelse då den triggar 
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personalen till att prestera bättre. Att det finns ett vi och dem tycks respondenterna uppleva då 

produktionsledare 1 gör en distinktion mellan enheterna. Forslund (2009) menar att den 

anställdes identitet är beroende av den enhet individen tillhör och att den hjälper till att 

särskilja individen från andra enheter. Detta resonemang tycks relevant då respondenten inte 

verkar identifiera sig med andra enheter i samma utsträckning som med produktion. 

Intervjupersonerna poängterar dock att företaget utåt sätt är en gemensam enhet som strävar 

efter gemensamma mål. 

4.2.4 Företagets påverkan på individen 

Respondenterna beskriver på olika sätt vilken betydelse deras anställning har för dem som 

individer. En gemensam nämnare är att de upplever en trygghet och att de är positiva till 

företagets olika utvecklingsmöjligheter. Respondenterna är eniga om att de känner trygghet i 

sin anställning då de inte är oroliga för att mista sitt jobb. De är även överens om att chansen 

är stor att utvecklas inom företaget. Det är dock möjligt att vi fått ett annorlunda resultat om 

vi intervjuat personer som inte befann sig på någon form av ledarposition. 

Ja, det betyder… för mig en trygghet, jag känner en ganska stor trygghet i min anställning /…/ jag 

tror att jag sitter ganska säkert liksom. Jag tror att företaget kommer att finnas kvar en längre tid /…/ 

Så trygghet i anställningen och dom här utvecklingsmöjligheterna /…/  man har stor chans att göra 

det man är bäst på egentligen, och det vill man ju alltid göra /…/. [Produktionsledare 1: 6 år]  

Det främsta skulle jag nog säga trygghet. Tryggt företag, jag har jobbat här i tio år och jag vet att 

även fast vi skulle delas upp eller säljas, så ligger jag rätt så långt bak i ledet för att få gå vill jag 

intala mig själv iallafall. /…/ Här är belöningen mer, höga ambitioner leder till att man får en ny 

tjänst, en bättre roll eller något på sikt, det är så belöningen fungerar här /…/ Det är väldigt tryggt, 

jag tror att det är det som jag tycker är bäst. [Produktionsledare 2: 10 år] 

Att respondenterna beskriver en trygghet i sin anställning skulle enligt Ahrne och Papakostas 

(2002) ses som att de känner sig trygga i sin frivilliga organisationstillhörighet. De svar vi fått 

ta del av grundar sig på intervjupersonernas yrkesidentitet, vilket kan ses som en del av 

individens frivilliga organisationstillhörighet. Genom att produktionsledarna är anställda på 

företaget får de en trygghet i sin personliga identitet. Detta stämmer överens med hur Ahrne 

och Papakostas (2002) beskriver att individers identitet påverkas av den organisation de 

tillhör. Ahrne (1994) menar att individen förlorar stora delar av sin identitet när de mister sitt 

jobb. Respondenterna skulle enligt detta resonemang löpa liten risk att förlora delar av sin 

identitet eftersom de beskriver att de inte är oroliga att mista sitt jobb.  
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En gemensam nämnare för de två lagledarna är att de ser arbetet som en viktig del av deras liv 

och att de beskriver en positiv känsla till sitt arbete. En av respondenterna säger sig till och 

med ha gjort en personlig utveckling i och med anställningen på företaget.  

För mig betyder det mycket, det är en del av mitt liv och jag ser min framtid här också. Jag ser inte 

att jag kommer byta till något annat företag eller att jag kommer säga upp mig eller såhär. Jag 

känner liksom att jag har stöd från mina chefer och så /…/ I början brydde jag inte mig så mycket var 

jag hamnade och så, sen tog jag tag i det lite grann och nu känner jag att det är kul och jag vill 

fortsätta köra /…/ Min främsta drivkraft är att jag har ett tydligt mål med vad jag vill härnäst, det 

driver mig varje dag /…/ [Vad skulle du vilja jobba med här näst?] Äh, produktionsledare. 

[Lagledare 1: 5 år] 

Jag trivs jättebra och jag ångrar inte att jag sökte hit. /…/ jag kan ju säga sen jag började här 2008 

och fram till nu så har ju jag gjort en jättepersonlig utveckling. Och det har jag ju bara företaget att 

tacka för. För att dom har hjälpt till och haft tydliga mål /…/ . [Lagledare 2: 3 år] 

Lagledare 1 säger sig vilja stanna kvar och utvecklas inom företaget och berättar om en 

önskan om att bli produktionsledare. Denna önskan kan förklaras med hjälp av Aspers (2010) 

begrepp reflexivitet vilket handlar om individens önskan om en identitet. Lagledare 1 har 

alltså en önskan om att tillskriva sig en identitet som produktionsledare och det är detta mål 

som styr intervjupersonens handlande på företaget. Lagledare 2 säger sig ha gjort en personlig 

utveckling tack vare företagets tydliga mål. Aspers (2010) menar att en individ söker sig till 

en organisation på grund av sina preferenser vilket kan förklara varför lagledare 2 inte ångrar 

att han sökte sig hit. Den personliga utveckling som lagledare 2 säger sig ha gjort kan 

förklaras med hjälp av Ahrne m.fl. (2008) som menar att individer kan få en mer stabil 

identitet genom att internalisera en kultur. En anledning till varför lagledare 2 gjort en 

personlig utveckling skulle följaktligen vara att personen tagit till sig företagets kultur och på 

så sätt blivit mer stabil i sin identitet.   
 

Vi var intresserade av att ta reda på vilka skillnader som finns i intervjupersonernas agerande 

på arbetet och på fritiden. En gemensam nämnare är att respondenterna upplever att det finns 

vissa förväntningar om hur de bör agera när de befinner sig på arbetet.  
Här tänker jag lite mer på vad jag säger och vad jag gör. Här tänker jag att jag måste vara en 

förebild, så att folk kan ta efter mig /…/ Här är det mer strikt. Alla förväntas följa standard, då måste 

jag ju alltid verkligen sköta mig och se till att det alltid verkligen funkar. Och om jag inte gör det 

kommer resten av gruppen tänka att om han inte gör det, varför ska jag göra det, lite så. . [Lagledare 

1: 5 år] 
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Jag är mer professionell och mer politiskt korrekt på arbetet än vid sidan om skulle jag säga /…/ Jag 

tror att det förväntas att man ska vara så på det här stället och jag har inga problem med det. Det är 

väl som i de flesta yrkesrollerna /…/ . [Produktionsledare 2: 10 år] 

Båda intervjupersonerna tycks uppleva att deras personligheter skiljer sig beroende på om de 

är på arbetet eller i hemmet. Ahrne m.fl. (2008) skulle förklara denna skillnad som att delar av 

individers identitet bestäms av andra genom att de internalisera deras attityder. Detta skulle 

innebära att respondenterna internaliserar olika attityder på fritiden och på arbetet vilket gör 

att deras handlande och uppträdande skiljer sig åt beroende på vart de befinner sig. Att 

respondenterna upplever vissa förväntningar skulle enligt Ahrne och Papakostas (2002) 

förklaras som att de anställda, genom att tillhöra företaget, åtar sig vissa saker vilka i sin tur 

skapar explicita förväntningar. Om någon inte följer de uttalade förväntningarna skulle andra 

personer enligt lagledare 1 börja ta efter. Detta skulle i sin tur kunna leda till att företaget 

förlorar sin ordning.   

5. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras våra viktigaste resultat och slutsatser. Vidare behandlar avsnittet de 

teorier och tidigare forskning som vi anser får stöd och inte i uppsatsen. Diskussionsavsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning.   

5.1 Diskussion och slutsats 

Vi har undersökt om det finns några problem med att företaget kommunicerar olika 

kärnvärden internt och externt. Utifrån vårt resultat har vi dragit slutsatsen att det inte tycks 

vara några problem för personalen att företaget kommunicerar olika kärnvärden internt och 

externt. Resultatet visar att samtliga intervjupersoner är eniga om att företagets kärnvärden är 

service, nöjda medarbetare och effektivitet vilka är de kärnvärden som via en symbol 

förmedlas internt. Vidare har vi kommit fram till att personalen i produktion inte är medvetna 

om att företaget externt använder sig av kärnvärdet pålitlighet. Att intervjupersonerna inte är 

medvetna om att företaget förmedlar pålitlighet externt tror vi beror på att effektivitet har en 

större betydelse i produktion. Vi tolkar det som att produktion lägger större vikt vid att arbeta 

effektivt vilket gör att det faller sig naturligt att använda effektivitet som ett kärnvärde. Detta 
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resonemang styrks av att det råder en enighet om att pålitlighet inte skulle lämpa sig som ett 

kärnvärde vilket också innebär att personalen inte ställer sig bakom det kärnvärde som 

förmedlas externt. Vi har dock kommit fram till att pålitlighet ändå är implementerat i 

företaget då vi fann att flera av intervjupersonerna menar att pålitlighet ingår i kärnvärdet 

service. Att intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om vad pålitlighet är tolkar vi 

som att detta kärnvärde ändå är en del av företagets kultur. Företaget planerar att externt ändra 

kärnvärdet pålitlighet så att det ska stämma överens med vad företaget förmedlar internt. Vi 

har kommit fram till att denna potentiella förändring troligtvis inte kommer att ha någon 

påverkan på företagets personal i produktion eftersom pålitlighet redan är så pass 

implementerat i det dagliga arbetet. Fortsättningsvis har vi kommit fram till att företagets 

kärnvärden har en viktig betydelse inom produktion då de vägleder personalen och hjälper 

dem att ha något att förhålla sig till. Dock är denna slutsats grundad på personer med någon 

form av ledarposition vilket vi tror kan vara en förklaring till att kärnvärdena har en viktig 

betydelse för dessa. Om vi intervjuat personer på lägre positioner är det möjligt att vi kommit 

fram till att kärnvärdena inte har en lika stor betydelse. Vi tror därför att kärnvärdena har en 

större betydelse för personalens yrkesidentitet ju högre upp i företaget de befinner sig.  

 

Aspers (2010) teorier får till viss del stöd i uppsatsen. Hans resonemang om att värden 

fungerar som en vägledning och skapar ordning stämmer överens med de resultat vi fått. 

Kärnvärdena tycks fungera som en vägledning för personal i produktion i form av att de har 

något att förhålla sig till. Kärnvärdena skapar ordning då de kan användas för att påverka 

annan personal till att agera enligt företagets principer. Att respondenterna beskriver att 

kärnvärdena används för att påverka annan personal kan i vår mening bero på att de innehar 

någon form av ledarposition. Eftersom dessa personer har befogenhet att styra över annan 

personal tolkar vi det som att kärnvärdena utgör ett hjälpmedel för dem att skapa ordning 

bland personalen. Som tidigare nämnt är det möjligt att betydelsen av kärnvärden ökar ju 

högre upp i företaget man befinner sig, vilket i så fall påverkat vårt resultat då vi inte 

intervjuat personer som innehar lägre positioner på golvet. Om vi fått möjlighet att intervjua 

personer på lägre positioner hade vi kanske fått andra svar på vilken funktion företagets 

kärnvärden har i det dagliga arbetet. Ett tecken på att kärnvärdena tycks ha en större betydelse 

för personer med högre positioner styrks av att den person som inte kunde kärnvärdena också 

är den intervjuperson med lägst befattning. En annan aspekt som kan ha påverkat vårt resultat 

är att våra intervjupersoner inte är jämnt fördelade mellan könen. Vi är medvetna om att det 

kan vara en brist att vi har fler män än kvinnor i urvalet. Dock hade vi inte möjlighet att 
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intervjua fler kvinnor eftersom de främst arbetar män på den produktionsavdelning som vi 

studerat, vilket begränsat vårt urval. Om vi fått möjlighet att intervjua fler kvinnor hade vårt 

resultat eventuellt sett annorlunda ut då betydelsen av kärnvärdena kanske skiljer sig mellan 

könen.  

 

En annan av Aspers (2010) teorier som får stöd i uppsatsen är hans resonemang om att kultur 

kännetecknas av gemensamma förställningar. Vi tolkar att det finns gemensamma 

föreställningar om att personalen förväntas agera enligt företagets kärnvärden, vilket 

personalen också medger att de gör. På grund av de gemensamma föreställningarna är vi 

skeptiska till att intervjupersonerna skulle erkänna för oss om de inte följer företagets 

kärnvärden och det finns således risk att resultatet kommit att påverkats av detta. Aspers 

(2010) resonemang om identitet har dock varit svårare att applicera eftersom han utgår från ett 

marknadsperspektiv där han studerar flera företag inom samma bransch. Han studerar 

identitet utifrån ett externt perspektiv medan vi inriktar oss internt med fokus på personalens 

upplevelser. Denna skillnad har gjort att vi haft svårare att hitta stöd för hans identitetsteori i 

uppsatsen.  

 

Övriga teorier får generellt stöd i uppsatsen. Ahrne och Papakostas (2002) teori om att 

individer tillskrivs en identitet genom att tillhöra en organisation tycks vara ett exempel. Detta 

eftersom vi fann att en av intervjupersonerna säger sig gjort en personlig utveckling i och med 

anställningen på företaget. Intervjupersonen menar att anledningen till denna personliga 

utveckling är företagets tydliga mål. Vi tolkar kärnvärdena som en del av dessa mål vilka 

således haft en betydelse för respondentens personliga utveckling. Som tidigare nämnt har alla 

intervjupersoner någon form av ledarposition i företaget, vilket vi redogjort för är en brist. De 

beskriver att kärnvärdena är ett hjälpmedel för att påverka annan personal till att agera enligt 

företagets principer. Detta resultat ger stöd till Alvessons (2009) resonemang om att ledare 

har som mål att påverka personer till liknande uppfattningar.  

 

Vi har kommit fram till att vårt resultat till viss del stämmer överens med tidigare forskning. I 

likhet med Backhaus och Tikoo (2004) har vi kommit fram till att majoriteten av 

intervjupersonerna är engagerade i företagets kärnvärden då de använder dessa som ett 

hjälpmedel i det dagliga arbetet. Vårt resultat visar att kärnvärdena används för att påverka 

andra anställda till att agera enligt företagets principer vilket vi anser är ett tecken på att de är 

engagerade i företagets kärnvärden. Backhaus och Tikoo (2004) menar att företag bör 
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utveckla en arbetskraft som är engagerade i företagets värderingar för att lyckas med det 

interna arbetet med employer branding. Vi kan dock inte svara på om personalens 

engagemang har någon påverkan på företagets interna arbete med employer branding 

eftersom detta inte varit fokus i uppsatsen. Backhaus och Tikoo (2004) har inte genomfört 

någon empirisk undersökning utan har istället presenterat ett ramverk för vetenskapliga 

studier inom employer branding. Detta gör att vi inte kan jämföra våra resultat med varandra 

men ändå konstatera att en del av deras resonemang tycks få stöd i uppsatsen.  

 

Ett resultat som inte får stöd i uppsatsen är Fraser m.fl. (2002) som kommit fram till att en del 

av personalen på den amerikanska postverksamheten USPS motsätter sig företagets 

värderingar. Vi har kommit fram till att de personer som vi studerat i produktion inte tycks 

motsätta sig företags värderingar då resultatet visar att kärnvärdena följs. En förklaring till 

denna skillnad kan vara att författarna fokuserat på hur personalen på USPS trivs på 

arbetsplatsen, medan vårt fokus ligger vid att studera vilken betydelse kärnvärdena har för 

företagets personal. Den undersökning som genomförts på USPS grundar sig på fler deltagare 

än vår studie vilket gör det lättare att dra slutsatser. Eftersom de är fler personer som deltagit i 

studien på USPS är det svårare för företaget att kunna identifiera vem som sagt vad, vilket kan 

ha gjort att respondenterna vågat vara mer ärliga. I vårt fall har vi endast intervjuat fyra 

personer i produktionsverksamheten vilket vi är medvetna om är en brist i uppsatsen. Vårt 

resultat visar att intervjupersonerna trivs och att de önskar stanna kvar inom företaget, dock 

kan vi ställa oss frågan om de verkligen skulle berätta för oss om så inte var fallet. Om vi 

intervjuat fler personer är det möjligt att vi fått ett annat resultat då intervjupersonerna kanske 

vågat vara mer öppna med att berätta om de inte följer kärnvärdena eller trivs på företaget.  

5.2 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att studera fler avdelningar och befattningar för att se 

om kärnvärdena har en lika stor betydelse inom hela företaget. Genom att studera flera 

avdelningar och befattningar skulle man kunna testa vår hypotes om att kärnvärdena har större 

betydelse högre upp i företaget. Vidare vore det intressant att studera konsumenternas syn på 

företaget efter att de genomfört den potentiella förändringen av kärnvärdena. Detta skulle vara 

intressant att studera för att få en uppfattning om vilken betydelse företagets kärnvärden har 

externt och hur omvärlden påverkas av denna förändring.  
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