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Sammanfattning 

Många företag idag erbjuder kunskapsintensiva produkter och tjänster på en global marknad. 

De företag som lyckas attrahera de bästa talangerna, har enklare att nå ledande positioner där 

kompetens, innovation och engagemang har stor betydelse. Syftet med denna studie är att 

skapa förståelse för hur företag genom värdegrundsarbete arbetar aktivt för att attrahera och 

behålla personal samt vilka utmaningar inom värdeförändringar de ställs inför. Studien utgår 

från åtta kvalitativa intervjuer med anställda på olika hierarkiska nivåer inom telekombolaget 

Ericsson. Resultatet visar att förutsättningen för ett fungerande värdegrundsarbete kräver 

stora resurser, effektiv dialog och ständigt engagemang; främst från ledningens sida samt via 

chefer respektive stöttande HR-personal. De anställda upprätthåller värdegrunden genom 

socialisering i organisationskulturen. I anslutning till anställningsprocessen visade studien att 

de största utmaningarna är kvinnors värderingar i samband med ingenjörsyrket, överföring av 

företagets värderingar via distansarbete, samt svårigheten att tillgodose ungdomars behov av 

självutveckling. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett land som ägnar sig åt värdegrundsarbete inom flertalet samhällsområden som 

skola, vård och näringsliv (Regeringskansliet, 2022). Enligt en studie utförd av 

konsultföretaget Cordial (2005) omfattande 30 av de mest framstående företagen i Sverige, 

svarade 80 procent av 110 mellanchefer i både större och mindre företag, att de var aktivt 

engagerade i någon form av värdegrundsarbete. Studien hävdar att anledningen till 

värdegrundsarbetets popularitet är att det anses vara ett effektivt instrument för att lösa 

diverse problem i en decentraliserad organisation, där ansvar och befogenheter är utspridda 

på lägre nivåer. Utmaningen ligger i att få samtliga viljor i bolaget att arbeta mot samma mål. 

Syftet med värdegrundsarbete är av varierande slag - som styrmedel i en växande 

organisation, som verktyg för att bemästra kulturella skillnader eller som ett sätt att locka 

kunder och nya talanger. 

Det pågår en debatt där vissa åsikter lyfts fram om hur värdegrundsarbete bör bedrivas medan 

andra tycker att det är bortkastad tid. I en opinionsartikel skriven av forskarna Mats Alvesson 

och Martin Blom i Dagens Nyheter den 3 oktober 2021 med rubriken ”Värdegrunderna har 

sällan så mycket värde”, kritiseras värdegrundsarbete som en onödigt kostsam process, vilken 

enligt skribenterna inte leder till önskade resultat. De menar att arbetsprocessen inte är 

effektiv och innebörden av värderingar är så abstrakt, att medarbetare inte förstår hur de ska 

användas praktiskt. Kritiken besvaras i en artikel i Dagens Nyheter den 5 oktober av 

etikprofessorn Sten Philipson (2021), som replikerar att vissa företag inte är tillräckligt 

seriösa och tålmodiga när de arbetar med värderingar. 

Vår uppsats avser att ur ett organisationsperspektiv undersöka värdegrundsarbete hos en 

arbetsgivare som har infört aktiviteten i sin dagliga verksamhet och se potentialen av vad 

sökande eftersträvar. Omvärlden förändras i allt snabbare takt, och konkurrensen om 

mänskliga resurser hårdnar i ett alltmer utvecklat kunskapssamhälle. Med Ingleharts teori om 

värderingsförändringar (Inglehart, 1977) som övergripande teori och värdebaserad styrning 

som utgångspunkt ämnar vi undersöka ett företags värdegrundsarbete inom forsknings- och 

utvecklingsbranschen (FoU) närmare. 
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1.2 Begreppsdefinition av framgångsrikt värdegrundsarbete 

Framgångsrikt värdegrundsarbete kan ha olika betydelser beroende på vad som värderas som 

önskvärt mål. Ur ett finansiellt perspektiv beskrivs målet som ekonomiskt resultat. Men 

företag kan även jämföra sig med varandra genom andra former av mål. Sai Manohar och 

Pandit (2014) genomförde en studie som syftade till att undersöka varför vissa FoU-företag 

som arbetar med värderingar ansågs mer framstående än andra och fann ett antal 

gemensamma benämningar av definitionen framgång. De främsta i topp ansågs vara 

kundfokus, bästa teknologin, branschledande position och innovativt ledarskap, vilka 

samtliga gick att mäta i en kvantitativ enkätundersökning. I vår studie har dessa aspekter 

räknats in i begreppet framgångsrikt värdegrundsarbete. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag använder sig av värdegrundsarbete för att 

skapa framgång genom god företagskultur och således framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Vi avser att ta reda på hur engagemang skapas hos de anställda genom gemensamma 

värderingar och hur värdegrundsarbete kan bidra till en harmonisk arbetsplats. Studien syftar 

även till att identifiera vilka arbetsrelaterade värderingar företag möter idag. 

Frågeställningen i vår studie lyder således: 

 

● Hur arbetar företag för att attrahera och behålla personal genom framgångsrikt 

värdegrundsarbete?  

● Vilka är de största utmaningarna företag ställs inför vad gäller förändrade 

värderingar i anställningsförfarandet? 

1.4 Uppsatsens disposition 

I sektionen tidigare forskning, redovisar vi för den litteratur och de vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för vår studie. I teorisektionen förklarar vi Ingleharts modell mer utförligt 

och lyfter fram värdebaserad styrning, vilket beskriver hur processerna går till som bidrar till 

att besvara våra frågeställningar. Metodsektionen redogör för vårt urval, material, insamling 

av data samt vår analysmodell. I resultatsektionen redovisar vi den bearbetade empirin från 

intervjuerna samt i diskussionsdelen analyseras resultatet i relation till teori och tidigare 

forskning. I den avslutande diskussionen summeras resultatet i samband med uppsatsen syfte 
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och frågeställningar, tidigare forskning, teori och metodologi samt förslag till vidare 

forskning. 

2. Tidigare forskning  

Denna sektion beskriver relevant forskning som kan kopplas till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Inledningsvis kommer en sammanfattad historisk redogörelse ske över hur 

forskningen om värderingar och bakgrunden till värdegrundsarbete har utvecklats fram till 

våra dagar. Därefter sker en kort redogörelse över de samhällsförändringar och 

generationsväxlingar som skett över tid med utgångspunkt från 70-talets inverkan på 

konceptet värdegrund. Anledningen till det ökade intresset för värdegrundsarbete undersöks 

närmare och ställs därefter mot nutida kritik. I sektionen redovisas även en vetenskaplig 

artikel som ger en tolkning av hur värdegrundsarbete upprätthålls på arbetsplatser genom 

anställningsprocessen. Insamling av material har utgått från adekvata vetenskapliga artiklar 

och böcker inom forskningsfältet. I arbetet med vår litteratur har vi sökt i databasen 

Sociological Abstract och använt sökorden “core values”, “organizational values” och 

“attract*”. Slutet av denna sektion utmynnar i en koppling till studiens syfte. 

Det intersubjektiva inom värdegrundsarbete är intressant ur ett sociologiskt perspektiv 

eftersom det berör gemensamt meningsskapande mellan sociala individer. Vår uppsats utgår 

från det västerländska samhällets värderingar med medvetenhet om globala skillnader. 

2.1 Värderingar - en historisk återblick 

Begreppet värderingar i ett sociologiskt perspektiv har sitt ursprung i den grekiska filosofin 

och termen valere som betyder att vara värd (Spates, 1983). Värderingar kan åtskiljas från 

attityder genom att värderingar har en mer generell betydelse. Värderingar uttrycker en 

standard inom en viss sfär, medan attityder uttrycker enskilda individers ombytliga åsikter 

(Spates, 1983). 

Talcott Parsons initierande bidrag var att samla tidigare forskning i en gemensam bild av 

värderingar som ett effektivt uttryck för moralisk övertygelse, vilket bland annat kunde 

rättfärdiga sanktioner och i stadigvarande form leva vidare i nästa generation (Spates, 1983). 

Normer är enligt Parsons definition, något som klargör vad man inte får göra i en specifik 
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situation. Värderingar är däremot varken bundna till en särskild situation eller något ändamål 

men uttrycker en grundläggande etisk ståndpunkt (Spates, 1983). 

Karaktär är bestående anlag i en person och kan vara i både positiv och negativ bemärkelse. 

Vid bedömning av människors beteende, används ofta värderingar som uttryck eftersom det 

beskrivs i positiv bemärkelse och ses som ett ideal (Hitlin & Piliavin, 2004). Att bedöma ett 

objekt utifrån våra värderingar kräver ansträngning. Värderingar motiverar ett beteende, men 

normer är lättare att ta till sig, eftersom de är mindre beroende av kognitiv styrka (Hitlin & 

Piliavin, 2004). 

I en av sociologins utvecklade grenar, grundades under 50-talet konceptet funktionalism med 

utgångspunkt i publikationen Towards a general theory of action av Talcott Parsons och 

Edward A. Shils (1951), dit många forskare anslöt sig.  De menade att det sociala livet är helt 

beroende av värderingar som i sin tur kan urskiljas i ett system uppdelat på instrumentella 

och uttryckliga värden. Instrumentella värden reglerar attityder och beteenden, vilket indelas i 

interpersonella moraliska värden och intrapersonella eller inåtvända, självförverkligande 

värden. Uttryckliga eller terminala värden utgör olika tillstånd som individer, organisationer 

och samhällen strävar efter att uppnå. 

Enligt Wood och Rimmer (2003) bidrar interpersonella moraliska värden till ett av ledningen 

önskvärt beteende medarbetare emellan och mellan medarbetare och chefer på en arbetsplats. 

Dessa är manifesterade som stabilt överordnade enskilda individers åsikter och attityder och 

kan kopplas till dygder. Exempel är ord som respekt, tillit, ärlighet och omtänksamhet. 

Wood och Rimmer (2003) menar vidare att intrapersonella värden däremot inte har ett lika 

starkt moraliskt påbrå, utan handlar om medel för att underlätta den enskilda medarbetarens 

självutveckling i form av kompetens och förverkligande av personliga ambitioner. Exempel 

på värden i det avseendet är nyfikenhet, logik och tålamod. 

Uttryckliga eller terminala värden betecknar tillstånd som individer, organisationer och 

samhällen strävar efter i form av mål, avlutar Wood och Rimmer (2003). Samhället strävar 

efter ett varaktigt tillstånd som demokrati, frihet och trygghet medan organisationer strävar 

efter beständiga interna och externa mål beroende på motpart; medarbetare, kunder, 

myndigheter och ägare. Exempel på terminala värden i en organisation är lojalitet, kvalitet 

och effektivitet. 
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Det tidigare nämnda forskarlaget Parsons och Shils ansåg vidare att värdefulla objekt är 

behäftade med naturliga egenskaper, vilket resulterade i att värderingar ansågs vara naturligt 

goda i sig (Spates, 1983). Inställningen var att värderingar tillför mening till mänskliga 

handlingar och kan exempelvis ge vägvisning i olika svåra sociala dilemman. En annan effekt 

som forskarna framhöll var att gemensamma värderingar kan ena ett kollektiv och resultera i 

mindre konflikter (Spates, 1983). Grunden för deras syn på begreppet värderingar var 

förankrad i den tidsenliga behaviorismen som betonade att bestämda incitament leder till 

belöning via handling (Hitlin & Piliavin, 2004). 

Värderingsteorin hade ett uppsving under Parsons glansdagar, men kom i slutet på 60-talet att 

kritiseras hårt på grund av otillräcklig empirisk support, deduktion samt argumentationen att 

begreppet var alltför abstrakt för redovisning i mätbara termer (Wuthnow, 2008). 

Den tredje epoken, beskriven av Wuthnow (2008), innefattar det senaste decenniet där 

värderingar återigen har fått ett uppsving inom forskningen. Anledningen är utvecklade 

teorier av bland annat socialpsykologen Milton Rokeach samt förbättrade mätmetoder i 

statistiska dataprogram som exempelvis The Rokeach Value Survey (RVS). 

Rokeach (1968) menade att en individ eller organisation som har värderingar föredrar ett 

beteende framför ett annat. Värden finns överallt och kan medvetet användas som ett verktyg 

för att påverka och övertyga i både positiv och negativ riktning (Rokeach, 1968). Finanskriser 

i världen kan sägas vara ett resultat av girighet där utnyttjande av värdena lojalitet och lydnad 

resulterat i höga chefers personliga vinster och samhällelig förlust. Värderingar är dock 

generellt positivt associerat och betecknar något som är gott (Spates, 1983). 

Enligt Amis et al. (2002) har värderingars betydelse i organisationsstyrning haft en stor 

påverkan på hur företag fungerar idag. De påpekar att Selznick redan på 50-talet fick stor 

spridning genom sitt uttalande att organisationer är sociala system där arbetssätt och riktning 

tenderar att ha värderingsstatus. De refererar även till Meyer och Rowans åsikt (1977) att 

grundläggande värderingar är en förutsättning för organisationers långsiktiga överlevnad i 

enlighet med institutionell teori. Avslutningsvis tillägger de att Meyer och Scott (1983) anser 

att stabila värderingar bidrar till ökad utåtriktad legitimitet och gott rykte, samt en försäkran 

gentemot externa intressenters eller myndigheters inspektion. 
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2.2 Värdegrunden 

I svenska akademins ordlista (SAOL, 2015) definieras ordet värdegrund som ett ”system av 

etiska principer som bildar underlag för handlande”, vilket uppges vara historiskt belagt 

sedan år 1992. I grannlandet Norge har ordet vaerdigrund i princip samma betydelse. I 

engelskan finns ingen direkt motsvarighet till uttrycket, utan består av fler varianter beroende 

på sammanhang. Det närmaste uttrycket som förekommer i den anglosaxiska litteraturen är 

core values eller core beliefs (Sai Manohar & Pandit, 2014; Amis et al. 2002). 

Termen värdegrund förekommer ofta i offentliga sammanhang där svenska staten är 

involverad, som exempelvis inom skola och omsorg (Regeringskansliet, 2022) och är en 

formell version av en samling värderingar. Enligt Busch et al. (2011) är värderingar speciellt 

viktiga i offentlig verksamhet, dels eftersom det normaliserar hur övriga samhället bör 

förhålla sig, dels för att det utgör ett medel för samhällsmedborgare att kontrollera 

myndigheters agerande. 

Värdeord är kärnvärden som ingår i värdegrunden (Busch et al. 2011). De uttrycker en social 

övertygelse om vad som är rätt och fel och är grundlagt i vår uppväxtmiljö. En organisation 

kan bestå av olika subkulturer med egna värderingar men oftast delas samma värderingar av 

de flesta medlemmarna och skapar ett dominant, socialt enande. Vissa företag använder 

kärnvärden eller värdeord i sitt värdegrundsarbete för att skapa sammanhållning och 

underlätta effektivt arbete mot tänkta mål. Kärnvärden eller värdeord kan dock vara olika 

prioriterade beroende på kulturtillhörighet och bransch (Wiener, 1988; Spates, 1983). 

Värdegrund och organisationskultur nämns ofta tillsammans, men skiljer sig åt i betydelse. 

Kultur är själva ramen, inom vilken värdegrund som fenomen begripliggörs och tolkas. 

Värdegrunden är en uttalad önskan från ledningen om hur en organisationskultur borde vara, 

medan företagskultur speglar ett faktiskt tillstånd (Oana Brindusa, 2018). 

Edgar H. Schein (2017, s. 28–30) definierar organisationskultur som ett koncept bestående av 

tre ingående delar: artefakter, värderingar och antaganden. Tillsammans bildar de ett 

gemensamt mönster av antaganden som en samling människor har skapat för att kunna 

hantera externa och interna problem (Schein, 2017, s. 77). De kan ha uppstått medvetet eller 

omedvetet och förmedlas till nya medlemmar om det vid upprepade tillfällen har fungerat 

bra. Artefakter representerar exempelvis den fysiska miljön, tekniska hjälpmedel, klädkoder 
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och sättet att prata. Värderingar motsvarar vad som anses vara rätt och fel i organisationen. 

Antaganden representerar vad som är underförstått om hur saker fungerar. Kulturen kan vara 

i linje eller i strid med formella mål, enligt Schein (2017, s. 28–30). 

Code of conduct är ytterligare ett begrepp som förekommer i sammanhanget. Det är en 

formell version av specificerade regler eller normer med möjlighet till sanktioner om de inte 

åtföljs av medlemmarna (Cassell et al. 1997). 

2.3 Värderingsförändringar i generationer 

Begreppet värdegrund tar sin början i medborgarrättsrörelsen och 70-talets ekonomiska kris 

som enligt Björkman och Lundqvist (2019, s. 297) bland annat berodde på stigande oljepriser 

på världsmarknaden. Det politiska läget resulterade i flera svenska lagar som sedermera har 

fått avgörande betydelse för vår arbetsmarknad, exempelvis lagen om anställningsskydd 

(LAS) 1974 och medbestämmandelagen (MBL) 1976. De värderingar som hyllades under 

denna tidsperiod var kopplade till fackföreningsrörelsens krav på medbestämmande och 

anställningstrygghet, samt socialismens idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet. 

På 80-talet avvecklades kreditmarknaden genom den så kallade novemberrevolutionen 

skriver Björkman och Lundqvist (2019, s. 298). Under denna tid hyllades direktörer och 

företagsledare som exempelvis IKEA’s grundare Ingvar Kamprad och koncernchefen Jan 

Carlzon på SAS. De är båda omtalade föregångare till värdegrundsarbete inom 

företagsvärlden (IKEA, 2022; Carlzon & Lagerström, 2018). 

Generationen som är född i början på 80-talet och uppväxt på 90-talet brukar i vetenskapliga 

sammanhang kallas Millennials eller Generation Y (Becton et al. 2014). De tillhör 

generationen som aldrig upplevt tiden utan mobiltelefon och dator. På grund av förväntade 

stora pensionsavgångar, är denna åldersgrupp av särskilt intresse i rekryteringssammanhang. 

Den generella uppfattningen enligt författarna är att Generation Y värdesätter mångfald och 

eftersträvar meningsfull sysselsättning. Dessutom är de skeptiska till kollektivt deltagande 

som exempelvis fackligt engagemang. Becton et al. (2014) påpekar dock att tillräckligt 

empiriskt stöd saknas för dessa belägg, men betonar att generation Y efterfrågar en tydlig 

uppdelning mellan arbete och fritid. 

Enligt en vetenskaplig studie genomförd av Bharat Chillakuri (2020), håller en ny generation 

på att ta över intresset i rekryteringssammanhang: Generation Z. Denna stereotypa grupp är 



 

11 

född efter år 1995 och har påverkats av yttre förändringar de senaste decennierna. 

Forskningen kring denna åldersgrupp är fortfarande i sin linda, men anses generellt dela 

några egenskaper med föregående generation. Generation Z är genuint kunniga inom den 

digitala tekniken redan som småbarn, vidare antar forskningen att de är självständiga, att de 

föredrar att arbeta vid sidan av studierna samt att de värdesätter autonomi och 

entreprenörskap. Chillakuris studie (2020) fann sex variabler att ta hänsyn till vid anställning 

av generation Z; meningsfullt arbete, frekvent återkoppling från chefer för att snabbt kunna 

avancera mot egna mål, balans mellan arbete och fritid, fysiska möten för att lära känna 

arbetskamrater, transparens och detaljerad översikt för att kunna arbeta oberoende samt 

regelbundet erbjudande om utvecklingsmöjligheter. 

Magni och Magnzoni (2020) undersökte skillnaden mellan den yngre generationen som är 

född mellan 1980 och 1999 och den äldre yrkesverksamma befolkningen. Författarna påpekar 

att det florerar mycket populärlitteratur kring hur man bör bemöta Generation Y eller 

Millennials i arbetslivet, men att den påstådda stora skillnaden mellan generationer ofta 

saknar vetenskaplig förankring. 

Syftet med deras studie var att undersöka hur den äldre och yngre generationen skiljer sig i 

attityder till det psykologiska kontraktet (Magni & Magnzoni, 2020). Frågan ansågs vara 

viktig eftersom arbetsgivare behöver ha kunskap om yngre arbetssökande, dels för att lyckas 

attrahera, dels behålla dem i organisationen. Det psykologiska kontraktet, förklarar 

artikelförfattarna, bygger på idén om en överenskommelse baserat på de anställdas 

uppfattning om vad arbetsgivaren är villig att erbjuda utöver det skrivna kontraktet. Det är 

med andra ord ett slags osynligt kontrakt som kompletterar anställningsavtalet och är grundad 

i värderingar. Det psykologiska kontraktet kan likställas med tillit till organisationen, vilket är 

ett begrepp inom värdebaserad styrning (Sai Manohar & Pandit, 2014; Brytting & Trollestad, 

2000). 

Magni och Magnzonis (2020) resultat visade att hög lön är lägre prioriterad än andra värden 

bland yngre arbetssökande. Men samtidigt fanns en strävan efter mer ansvar där lön är 

kopplat till prestation. Generellt skiljer sig inte den yngre generationens värderingar så 

väsentligt från den äldre, vad gäller prioritering av olika arbetsrelaterade värderingar. Vad 

som framgår i studien är däremot att de yngre är mer drivande och ställer hårdare krav än 

äldre generationer. Becton et al. (2014) kom fram till samma slutsats i sin undersökning där 

de jämförde stereotypiska generationers arbetsplatsbeteende. Effekterna av yngre och äldres 
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värderingar i samband med arbete verkar påverkas likartat av samtida skeenden. Båda 

undersökningarna pekar dessutom på att andra faktorer som exempelvis livscykelperspektiv 

och uppnådda karriärmål, inte går att utesluta i sammanhanget. 

2.4 Värderingsförändringar bland män och kvinnor 

Andra vanligt förekommande sociala grupper inom fältet är inriktade på skillnader mellan 

könen. Enligt Hitlin och Piliavin (2004) finns begränsad forskning inom detta fält med 

varierande resultat. De framhåller att Tavris (1993) motsäger påståendet att det finns en 

naturlig skillnad mellan könen och att yttre villkor avgör arbetsrelaterade värderingar. 

Exempelvis antagandet att kvinnor är mer försiktiga och inte lika självsäkra som män vid 

anställningsintervjuer, beror inte på naturliga avvikelser i hjärnan utan på att män av tradition 

ses som den normala utgångspunkten. Vid omvänt förhållande skulle män anses som 

överdrivet självsäkra och inte lika realistiska som kvinnor vad gäller egna karriärmöjligheter. 

Vidare påpekas att beteende och personliga egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga, i 

själva verket är tecken på en individ som på grund av omgivningens preferenser saknar makt 

(Hitlin & Piliavin, 2004). 

Harpaz och Sharabi (2013) utförde en longitudinell, kvantitativ studie år 1981, 1993 och 

2006 som omfattade mellan 973 och 1200 deltagare i den israeliska arbetsstyrkan för att mäta 

förändrade arbetsrelaterade värderingar mellan könen över tid. Resultatet visade att kvinnor 

rankade interpersonella relationer och bekväm arbetstid högre än män under samtliga tre 

mättillfällen. Tillfredsställande lön rankades som högsta mål av män år 1981, medan det 

hamnade på första plats även bland kvinnor år 2006. Författarna fann att kvinnor år 2006 

fortfarande, trots ökat deltagande i högre positioner i arbetslivet, värdesätter familjen mer än 

män och att de tar det största ansvaret för organiseringen i hemmet, vilket betyder en ökad 

risk för konflikt mellan arbete och familj i ett längre perspektiv. Harpaz och Sharabi (2013) 

avslutar med att konstatera att denna process kan jämföras med liknande förändringar i andra 

västerländska länder. 

Enligt Elin Kvande (2003) genus- och organisationsforskare, beror möjligheter för kvinnor i 

arbetslivet på att det finns tre olika sätt att förstå och analysera kön. Det första perspektivet 

lägger vikten på kvinnors biologiska egenskaper, vilket innebär att ansvaret för karriärval 

läggs på individen själv. Strategin för att åtgärda problemet i ojämlika organisationer är 

uppmuntran till kvinnor att stå upp för sig själva. Kvinnor prioriterar andra värderingar än 
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män och därför är de själva en bidragande orsak till den stora löneklyftan mellan könen, 

menar anhängare till det första perspektivet. 

Det andra sättet att förstå och analysera kön i arbetslivet enligt Kvande (2003), bygger på 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Närmare bestämt att kön bygger på socialt konstruerade 

uppdelningar. Strategin går ut på att ifrågasätta värden som anses självklara, som exempelvis 

varför kvinnor inte väljer mansdominerade yrken. 

Det tredje synsättet bygger på att kvinnor och män är olika eftersom de genom fostran och 

miljö, så kallad socialisation och kulturpåverkan har lärt sig att resonera och bete sig på ett 

visst sätt. Strategin för att komma till rätta med problemet, är att redan i barn- och 

ungdomsåren socialisera barnen på ett könsneutralt sätt. 

Trots skillnader har alla moderna feministiska betydelser av ‘genus’ sina rötter i Simone de 

Beauvoirs (1949, s. 11) påstående att ”man föds inte till kvinna, man blir det”. 

2.5 Attrahera och behålla personal genom värderingar 

Efterfrågan på kompetent och serviceinriktad personal har ökat i och med globaliseringen, 

samtidigt som konkurrensen mellan företag hårdnar. Kunskap är en eftertraktad resurs och 

företag profilerar sig dels för att stå ut ur mängden, dels för att attrahera rätt person. Genom 

att ta redan på vilka värderingar ungdomar har idag, hoppas företag kunna matcha deras 

preferenser med sina egna. 

Greening och Turban (2000) framhåller att en kompetent och välutbildad arbetsstyrka idag är 

en kritisk faktor för att ett företag ska kunna nå framgång, till skillnad från tidigare då själva 

produktionen var avgörande i ledningssammanhang. Deras studie visade att arbetssökande 

var mer angelägna att söka anställning hos socialt ansvariga bolag än de som inte var det.  

Detta förespråkar att företag som signalerar att de arbetar med sunda värderingar och har ett 

bättre rykte attraherar fler arbetssökande (Greening & Turban, 2000). 

Yoash Wiener (1988) propagerade för en analys av villkoren som leder till en viss 

företagskultur och studerade uppkomst, förändring och bibehållande av ett organisatoriskt 

värdesystem där värderingar är av central betydelse. Han menade att ett värdesystem är mer 

begripligt än konceptet företagskultur och kan i princip fungera som ersättare. Definitionen 

av värdesystem grundar han bland annat i Rokeach (1973) och Fishbein-Ajzens tidigare 
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forskning (1975), vilka drar slutsatsen att värderingar har en tendens att likna normer i 

gruppsammanhang och fungerar som vägledande guide till acceptabla beteenden. 

Enligt Wiener (1988) förekommer olika värdesystem varav den karismatisk-traditionella 

versionen ofta påträffas vid etablering av ett bolag. Den övergår sedermera till ett 

funktionellt-traditionellt system, menar han och nämner Walt Disney Production. 

Wiener (1988) menar vidare att ett organisatoriskt värdesystem förändras och utvecklas i de 

flesta fall genom karismatisk ledning, där utfallet till stor del beror på ledarens förmåga att 

övertyga medarbetarna om företagets ideal. Samtidigt innebär förändringen en komplex 

lärandeprocess, beroende på individuella, sociala och organisatoriska villkor. 

För att upprätthålla det organisatoriska värdesystemet enligt Wiener (1988), ingår tre olika 

funktioner; för det första identifikation av nya medlemmar som kan antas identifiera sig med 

värderingarna. För det andra överföring av värderingar till nya medlemmar och för det tredje, 

underhåll och förnyelse av existerande värdesystem. Ansvariga roller för dessa funktioner 

ingår i området rekrytering, socialisation och ritualer. Wiener (1988) påstår vidare att 

individuella skillnader förekommer i urvalet där vissa personer har lättare att agera lojalt än 

andra platssökande, vilket antas bero på den grundläggande socialiseringsprocessen i 

samband med uppväxten. Däremot fortsätter Wiener (1988), är det inte helt omöjligt att 

lyckas omvända och socialisera en individ trots sämre utgångsläge, det vill säga med 

egenskaperna låg lojalitet i grundläggande personliga värderingar och låg värderings-

kongruens med företaget. Det kräver dock stark involvering av både chefer och HR-personal i 

organisationen, menar Wiener (1988). 

Wieners modell (1988) beskriver socialisationsprocesser, från uppfostran i föräldrahem och 

skola i en primär socialisation och en senare organisatorisk socialisation i samband med 

anställning. Kunskap och attityder lärs in genom social praktik, samt påverkan från 

organisationens kultur via olika kommunikativa kanaler och resulterar i en lojal medarbetare 

med kollektiva värderingar. 

Men människor utvecklas inte bara av erfarenheter som de repeterar mekaniskt, avslutar 

Wiener (1988). De drar också slutsatser om vad de upplever och skapar nya sätt att resonera 

kring olika fenomen. Genom kreativt tänkande, problematiseras den omgivande miljön. 
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S.R. Pandit (2014) har undervisat i värdebaserad ledning och kommunikation vid Sri Sathya 

Sai Institute, Prasanthi Nilayam, Indien. Tillsammans med S. Sai Manohar har han utfört en 

studie omfattande de 15 högst rankade innovationsföretagen i världen mellan år 2006 och 

2010 utsedda av Boston Consulting Group. Syftet med studien var att undersöka varför vissa 

FoU-företag är mer framgångsrika genom sin innovationskultur än andra. Artikelförfattarna 

framhöll att det fanns en kunskapslucka där forskning saknas i hur värderingar påverkar 

företagets kultur, hur värderingar påverkar relationer, samt hur de bidrar till ansträngningarna 

i att finna nya innovationer. En skillnad mellan värden i form av önskvärda mål, samt värden 

i form av näring för att skapa en gynnsam kreativ arbetsmiljö beskrivs i studien. Det 

empiriska resultatet pekade mot att framgångsrika FoU-företag fördelar och hyser 

grundvärderingar som praktiseras och sprids i organisationen. Kännetecknande för dessa 

företag är deras snabbhet vad gäller att bemöta både hot och möjligheter utifrån konkurrens, 

samt deras strävan att skapa en bestående kultur, där högt utbildade och kompetenta 

människor trivs och är hängivna sitt arbete (Sai Manohar & Pandit, 2014). 

2.6 Kritik mot värdegrundsarbete 

Ett problem med värdegrundsarbete på arbetsplatserna idag är att många anser att det är svårt 

att hinna med och att det är kostsamt. Det framgår i den tidigare nämnda svenska 

benchmarkstudien Cordial (2005) som genomförde enkätundersökning bland 30 större 

företag. En annan svårighet som framkom i Cordials studie var förmågan att få personalen att 

agera efter företagets värdegrund. Enligt ledningspersonal ligger ansvaret främst hos 

cheferna, medan mellancheferna är av åsikten att det är ett problem som alla på företaget 

själva måste ansvara för, oavsett position. 

Nils Brunsson (2019, s. 226–229) tar upp problemet med mellanchefers dilemma, där de 

förväntas kunna förena företagets ideologi med den dagliga praktiken. Brunsson påtalar att 

livet vore enklare om ledare och operationella aktörer hölls åtskilda. Mellanchefer anser ofta 

att det är svårt att delegera normer till underställda. Frustration och otålighet kan leda till att 

de känner sig tvingade att hålla sig till antingen ideologin eller praktiken. En del chefer 

utvecklar en egen strategi, där de undviker både ideal och agerande genom att säga en sak 

men göra något annat. Brunsson (2019) benämner syndromet hyckleri eller tvetydighet. 

En vanlig uppfattning avseende värdeorden i värdegrundsarbete är att innebörden av dem är 

diffus och allmänt vedertagen (Cordial, 2005). Enligt Eisenberg (1984) är syftet med att 
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använda allmänna, abstrakta värden beroende på att de antingen saknar betydelse eller 

betyder olika saker för olika individer. På så sätt skapas en skenbild av sammanhållning i 

organisationen som innebär en känsla av enighet bland grupper med olika bakgrund 

(Eisenberg, 1984). En konsekvens är att medarbetare upplever kärnorden i värdegrunden som 

självklara och undrar varför så mycket tid läggs ned på att förtydliga dem. 

Negativ kritik förekommer också mot värderingsstyrning i organisationer i form av 

anklagelser mot att beröva individer på deras egen självbestämmande och lycka. Howard S. 

Schwarz (1987) kallar fenomenet för organisatorisk totalitarism och refererar till narcissism, 

det vill säga en falsk föreställning om att organisationen är universums centrum. Han menar 

att de anställda är sin egen lyckas smed och att uppfyllande av organisationens mål inte består 

av genuin lycka, utan mer en form av slaveri där individen fråntas sin egen identitet. 

Ytterligare en aspekt som kritiseras i en artikel av Alvesson och Blom (2014) är inställningen 

att karismatiska ledare genom sin retorik övertalar de anställda att de är idealiska förebilder. 

Forskarna menar att följare har ett behov av en viss typ av ledarskap, vilket i moderna 

kunskapsintensiva företag innebär att de anställda snarare godkänner ett ledarskap, framför 

att påtvingas en styrande auktoritet. Fenomenet innebär en viss maktförskjutning till den 

lägre nivån i organisationen och sammanfaller med decentralisering. 

Värdeförändring kan initieras på andra sätt än uppifrån och ned i en organisation, 

argumenterar Michael et al. (2012). Ett alternativ är att genom demokratiskt förfarande, 

inkludera medarbetarna i utformandet av värdegrunden. Det bidrar till ett större engagemang 

och att företagets verkliga värderingar uppdagas. Nackdelen med formation nedifrån och upp 

är dock att konkurrerande värderingar skapas beroende på individuella preferenser. 

Författarna förespråkar en interaktiv modell där ledning och medarbetare tillsammans arbetar 

fram värdegrunden. Michael et al. (2012) poängterar dock att valet beror på vilken slags 

organisation som avses. 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning i värderingar har historiskt utvecklats i vågor. Sedan 70-talet har den fått 

ett uppsving, delvis beroende på att värderingar numera går att mäta i kvantitativa termer. 
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Värderingar motiverar till beteende och handling, samt fungerar som en kompass vid 

komplexa situationer, likväl som de motiverar till kollektivt enande. Värderingar ingår som 

ett ramverk i organisationens värdegrund. 

Värdegrundsarbete är grundad i 70-talets medborgarrättsrörelse med socialistiska förtecken, 

där demokrati och jämlikhet var centrala inslag. Skolan använder värdegrundsarbete idag för 

att fostra barn och ungdomar till ett samhälleligt acceptabelt beteende. 

Moderna företag använder värderingar och värdegrundsarbete, eftersom det anses bidra till 

långsiktig överlevnad och skapar legitimitet gentemot externa intressenter. De fungerar även 

som en slags immunitet mot utomstående granskning. 

Genom att förvissa sig om vilka värderingar den yngre generationen har, kan företag attrahera 

talanger som matchar deras egen värdegrund. Värderingar fungerar som ett psykologiskt 

kontrakt utöver det formella anställningsavtalet och genererar tillit. Senare forskning visar 

dock att skillnaden i arbetsrelaterade värderingar mellan generationer inte är särskilt stor. 

Värderingar förändras beroende på yttre omständigheter som skapar nya sociala villkor. 

Skillnader i värderingar mellan könen anses bero på att kvinnor är mer angelägna om 

relationer och familj än män. Enligt socialisationsteori beror kvinnors värderingar inte på 

biologiska orsaker, utan främst på att de formas i uppväxten under påverkan från 

omgivningen. 

Att attrahera och behålla personal, kan ses som en horisontell organisatorisk 

socialiseringsprocess, då en nyanställd tar del av företagets kultur, där värderingar ingår som 

viktig beståndsdel. En stark värdegrund upprätthålls av både nya och gamla medarbetare 

genom anpassat beteende. 

Påträffad kritik mot värdegrundsarbete argumenterar för att den är totalitär och falsk, att 

värdeorden är alldeles för diffusa och att ledare inte lever som de lär. Därutöver anser vissa 

bedömare att företagets värderingar ska beslutas tillsammans med medarbetarna och inte 

enbart av en auktoritär ledning. 
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3. Teori 

I föregående sektion presenterades relevant tidigare forskning för vår studie. I denna sektion 

redogörs för uppsatsens övergripande organisationsteori som utgår från värdebaserad 

styrning. De valda teorierna ämnar belysa hur värdebaserad styrning bidrar till aktiviteten att 

attrahera och behålla personal genom företagets värdegrund. Ingleharts modell om den tysta 

revolutionen (1977) utgör den övergripande teorin för hur värderingar förändras med tiden. 

De två valda teorierna hjälper oss att besvara frågeställningen i vår studie. 

3.1 Värdebaserad styrning 

Värdebaserad styrning är enligt Brytting och Trollestad (2000) ett organisatoriskt verktyg 

som har utvecklats i samband med den ökade globaliseringen och omvandlingen från 

hierarkisk till decentraliserad styrning. Mer utbredda och komplicerade 

organisationsstrukturer har bidragit till efterfrågan på en ny form av kontrollsystem, där 

formella regler ersätts av mer flexibla former av styrning genom grundläggande värderingar. 

Homogena kulturella mönster har ersatts av heterogena och mindre stabila former, där 

teknisk utveckling har bidragit till att fysisk och intellektuell kompetens inte längre är 

tillräcklig i den globala konkurrensen, utan förutsätter utnyttjande av individens fulla 

potential (Brytting & Trollestad, 2000). 

I värdebaserad styrning ligger ett stort fokus på organisationens ledare (Brytting & 

Trollestad, 2000). En karismatisk och trovärdig ledare med konsistent beteendemönster 

agerar föredömligt och resolut i en organisation inriktad på delegering av ansvar och beslut i 

en värld kantad av motsägelser. Med andra ord - ett stabilt ideal balanserar en tillvaro av 

ostabilitet. 

Brytting och Trollestad (2000) poängterar vidare att skenbart orimliga förhållanden inom 

organisationen som exempelvis auktoritet och demokrati respektive olika kontrasterande 

nationella och lokala kulturer - så kallade paradoxer, samsas under ett gemensamt paraply 

bestående av ett minimum av delade universella värderingar. De abstrakta värdena är 

praktiskt tänjbara och kan anpassas efter lokala behov, till skillnad från formella normer och 

regler som kan verka begränsande och inte alltid passar in i rådande verklighet, understryker 

artikelförfattarna. 
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Den traditionella målstyrningen är inriktad på marknadsmässigt ekonomiskt resultat i 

instrumentell betydelse, och därför ses medarbetare främst som ett medel för att nå uppsatta 

mål (Brytting & Trollestad, 2000). Värdebaserad styrning däremot, är mer inriktad på synen 

att medarbetarnas personliga utveckling är ett mål i sig. Arbetet ses mer som en arena där 

individen kan utvecklas mot egna mål. En effekt av värdebaserad styrning är att medarbetare 

anstränger sig mer än vad som står i det formella kontraktet och samarbetar med sina kollegor 

mot organisationens mål genom en djupare övertygelse av organisationens värdegrund. 

En förutsättning för att värdebaserad styrning ska verka effektivt i en organisation, påtalar 

artikelförfattarna, är att ledningen skapar resurser i form av tid och rum för att ömsesidig 

dialog och reflektion kring värderingarna ska ske bland medarbetarna. En annan viktig 

förutsättning är att säkerställa att nya medarbetare har värderingar som stämmer överens med 

företagets ideal avslutar Brytting och Trollestad (2000). 

För att värdegrunden ska kunna genomsyra organisationen är kommunikation genom 

kontrollerade kanaler A och O. Detta fenomen har studerats av Victoria von Groddeck (2011) 

som i sin analys kom fram till att företag ofta använder värderingar i sin kommunikation vid 

oklara eller problematiska situationer. De fungerar som ett verktyg för att hantera olika yttre 

och motsägande krav, bemöta omgivningens komplexitet och för att stabilisera den osäkra 

bilden av framtiden. Genom en inledande inventering av företagets värderingar, fortsätter 

arbetet med värdegrunden genom förändring och förmedling via dialog vanligtvis uppifrån 

och ned i organisationen, där nyckelpersoner det vill säga chefer och ledare, bearbetas och 

tränas i vad som uppfattas vara de rätta värderingarna (von Groddeck, 2011). 

Groddecks studie (2011) belyser också olika perspektiv på värdegrundsarbete, vilket grundar 

sig i olika individuella socialisationsprocesser från uppfostran i familj och skola till högre 

utbildning och senare socialisering inom respektive yrkesroll. Hennes hypotes är att olika 

perspektiv växlar beroende på situation och kan således inrymmas i en och samma person, 

men tillägger att vissa grundläggande värderingar verkar bestå. 

Den sista meningen i ovan stycke delas också av Brytting & Trollestad (2000) som 

förespråkar att det finns två olika attityder till värdegrundsarbete i organisationer, beroende 

på vilken kunskapsinriktning som dominerar. Den ena inriktningen motiveras av effektivitet 

och ekonomisk tillväxt genom konstruktion av en stark företagskultur, vilken författarna 

tolkar som instrumental och deterministisk. Den andra inriktningen föranleder mänsklig 
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utveckling som ett viktigt tillägg till att optimera ekonomiska värden, vilket tolkas som en 

kommunikativ och voluntaristisk inställning till organisationens värdegrundsarbete. 

Både Groddeck (2011) respektive Brytting och Trollestad (2000) framhåller att 

värdegrundsarbete bygger på att skapa meningsfullhet i arbetet, vilket är en tidskrävande 

process som inte lämpar sig i en organisation med kortsiktiga krav på resultat. 

Kritik har framförts mot ensidigt bruk av denna ”mjuka” styrmodell, men traditionell 

målstyrning och värdebaserad styrning kan enligt tidigare studier (Brytting & Trollestad, 

2000; von Groddeck, 2011) vara en bra kombination av både ekonomiskt och humanistiskt 

värde. 

3.2 Tyst kunskap 

Nonaka (1994) diskuterar två olika typer av kunskap i samband med lärande i organisationer: 

tyst (implicit) kunskap och explicit kunskap. Han menar att det är två olika former av 

kommunikation som överförs via socialisation. Tyst kunskap enligt Nonaka (1994), är viktiga 

kunskaper och erfarenheter som inte uttrycks i ord, utan mer eller mindre utförs omedvetet. 

Explicit kunskap däremot, uttrycks genom språkliga begrepp, som ofta förekommer i formell 

skrift som till exempel arbetsbeskrivningar och instruktioner. Lärande kan vara en form av 

interaktion, då en medarbetare tyst observerar en kollegas beteende och försöker agera 

likadant. Tyst kunskap kan dock överföras till explicit kunskap genom så kallad 

externalisering, vilket sker när en person lyckas sätta ord på sin kunskap och medvetet 

förmedlar den skriftligt eller muntligt till andra kollegor. Internalisering beskriver det 

omvända förhållandet, det vill säga när explicit kunskap förvandlas till tyst kunskap. 

3.3 Ingleharts förändringsmodell 

Inglehart (1977) grundar sitt teoretiska resonemang på hur västerländska samhällen obemärkt 

och långsamt ändrar sina grundläggande värderingar i boken The silent revolution (1977). 

Den västerländska befolkningens värderingsskifte ändras i termer av att den äldre 

generationens materiella värderingar som välstånd och fysisk trygghet ersätts av 

postmateriella värderingar som självförverkligande och livstillfredsställelse, vilket blir 

viktigare för den yngre generationen. Teorin bygger på en process som utgörs av olika 



 

21 

samhällsförändringar baserat på yngre människors förnyade världsbild som leder till att 

samhället förändras till ett nytt värdesystem. 

En kedjeprocess skapas utifrån att en förändring på samhällsnivå leder till en förändring på 

individnivå via en organisation, vilket leder till en förändring tillbaka på samhällsnivå. 

Ingleharts utgångspunkt baseras på faktumet att efterkrigstidens västerländska samhällen har 

förändrats av fyra olika anledningar: det materiella välståndet har ökat genom förbättrad 

ekonomi, efterföljden av krigets fasor föreligger inte längre, utbildningsnivån har ökat och 

media spelar en allt större roll i samhället (Inglehart 1977, s. 69–71). 

Inglehart utvecklade två olika hypoteser som ligger till grund för hur värderingar formas samt 

hur ett skifte av värderingar möjliggörs - knapphetshypotesen och socialisationshypotesen 

(Inglehart, 1981). 

Knapphetshypotesen eller den psykologiska behovsteorin kan associeras till psykologen 

Abraham Maslows motivationsteori; en hierarkisk behovstrappa där behov utifrån ett högre 

värde hamnar högre upp på trappstegen ju högre man når. Den första och lägsta kategorin 

berör grundläggande fysiologiska behov, den andra kategorin omfattar trygghet och säkerhet. 

Den tredje kategorin behandlar sociala behov bestående av kärlek, gemenskap och bekräftelse 

från omgivningen. Den fjärde kategorin utgörs av den egna självuppskattningen och den 

femte behandlar självförverkligande behov som öppenhet, spontanitet och stabil identitet. 

Socialisationshypotesen baserar sig på individers centrala uppsättningar av värderingar som 

etableras redan i tidig ålder.  Dessa värderingar tenderar i huvudsak att kvarstå upp i vuxen 

ålder och antas vara oförändrade. Den kritiska perioden utgår från barn- och ungdomsåren, 

vilket sätter grunden för individens inre värdesystem och livshållning. Dock påverkas den 

vuxnes värdesystem av de samhällsförhållanden som råder under livsloppet och leder till att 

olika prioriteringar görs utifrån olika trygghetsvärden. Om de basala behoven är uppfyllda, 

söker individen en högre immateriell behovsnivå, och är således sammankopplad med 

knapphetshypotesen. 

Ingleharts förklaringsmodell berör de värderingsförändringar som präglar ett samhälle. Yttre 

faktorer som ekonomisk och teknologisk utveckling bidrar till att allt fler medborgare får de 

grundläggande behoven tillfredsställda. Andra faktorer som krig, naturliga katastrofer, 

historiska och sociologiska livshändelser spelar också en viktig roll för samhällsförändring. 

Arbetsmarknaden avspeglar de olika utmaningar som präglar ett samhälle. Ekonomiska 
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kriser, digitalisering och inflation påverkar individer i stort utifrån arbetslöshet, otrygga och 

förändrade anställningsformer. 

Företag tvingas anpassa sin verksamhet utifrån de förhållanden som präglar ett samhälle, 

vilket i sin tur ställer nya kompetenskrav på arbetssökande. Samtidigt leder 

samhällsförändringar till krav från de arbetssökande på socialt anpassade villkor. Genom 

kunskap om vilka värderingar ungdomar har idag, hoppas företag kunna matcha deras 

preferenser med sina egna. 

4. Metod 

Föregående sektion redovisade för hur Ingleharts teori beskriver förändringar i värderingar 

över tid på samhällsnivå, samt hur värdegrundsarbete konkret går till i en organisation genom 

värdebaserad styrning. I denna sektion redogörs de olika metodval som binder samman teori 

och vår empiriska studie. 

Sektionen behandlar kvalitativ innehållsanalys och de metodologiska överväganden som 

studien grundat sig i. Avsnittet redogör även för material, avgränsningar, urval, insamling av 

data samt kodningsteknik och analys. Slutligen presenteras etiska överväganden samt 

validitet och reliabilitet som har berörts i studien.   

4.1 Metodansats 

För att besvara vår frågeställning samt uppfylla vårt syfte med studien har den konventionella 

kvalitativa innehållsanalysen valts. Forskningsmetoden bottnar i att man analyserar större 

mängd text på ett systematiskt sätt genom att kategorisera och kondensera innehållet. Målet 

med kvalitativ innehållsanalys är att uppnå förståelse och kunskap för det fenomen som 

studeras (Hsieh & Shannon, 2005). Med hjälp av den konventionella kvalitativa 

innehållsanalysen kan de transkriberade intervjuerna kodas upp i olika relevanta kategorier 

för att sedan sorteras in i underkategorier som kan organiseras hierarkiskt. Vårt val av metod 

möjliggör en djupare förståelse av vårt material, baserat på att vårt synsätt utgår från att se 

hur olika formuleringar presenteras, hur vi kan uttolka mönster och få förståelse för det vi 

undersöker i ett sammanhang (Trost, 2010, s. 31–32). Utifrån dessa förutsättningar lämpar sig 
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en kvalitativ ansats, där vårt fokus ligger på betydelser och förståelse utifrån företagets 

perspektiv genom att undersöka hur de utmärker sig (Trost, 2010, s. 32). 

Vår frågeställning bottnar i att undersöka företagens perspektiv på hur de genom 

värdegrundsarbetet arbetar aktivt för att attrahera och behålla kompetent personal, samt vilka 

utmaningar inom värdeförändringar de ställs inför. För att fånga det perspektivet har 

intervjuerna genomförts utifrån semistrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket ger oss 

friheten att själva välja vilken ordning frågorna ställs, men samtidigt hålla oss till ett bestämt 

specifikt fokusområde. Det ger oss också en större flexibilitet att anpassa oss efter vilken 

riktning intervjupersonernas svar går, samt hjälper oss att få mer detaljerade svar. 

Semistrukturerade intervjuer skapar även en möjlighet att ställa följdfrågor som kan anpassas 

efter vår frågeställning, för att säkerställa att vi finner svaren på det som vi ämnar undersöka 

(Bryman, 2018, s. 561–563). Intervjuerna spelades in på mobilen för att senare transkriberas 

och analyseras. 

4.2 Val av organisation och avgränsning 

Utifrån arbetet med studien har vi valt att göra en avgränsning till stora organisationer som 

arbetar globalt, har ett flertal anställda och som utmärker sig genom en stark värdegrund. 

Baserat på dessa kriterier har vi valt företaget Ericsson. 

Ericsson, med huvudkontor i Stockholm, Sverige är ett välkänt internationellt företag med en 

stark legitimitet, starkt varumärke och idag världsledande leverantör av informations- och 

kommunikationsteknologi (ICT) till tjänsteleverantörer. Ericsson är verksam i 180 länder, har 

100 000 anställda varav 13 000 personer är anställda i Sverige. Företagets verksamheter berör 

affärsområden som forskning och utveckling, försäljning, produktion och administration 

(Ericsson, 2021). Ericsson påbörjade en förändringsresa för 3–4 år sedan med fokus på 

värdegrundsarbete, vilket fångade vårt intresse med en önskan att tillföra en intressant aspekt 

till vår studie. Ericssons värderingar bygger på fyra olika värdeord: Professionalism, Respekt, 

Uthållighet och Integritet (Ericsson, 2021). 

4.3 Material och urval 

Valet av respondenter baserades på att försöka uppnå en så bred täckning av vårt 

intresseområde som möjligt och utgick ifrån tre organisationsnivåer. De tre olika 
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organisationsnivåerna kan länkas till värdebaserad styrning där företag använder värderingar 

som ett verktyg i sin kommunikation för att säkerställa att de anställda införlivas i de 

värderingar som överensstämmer med företagets ideal. Valet utgjordes av respondenter som 

innehar olika yrkespositioner på olika organisationsnivåer för att fånga olika aspekter utifrån 

vår frågeställning. Både chefers och medarbetares medverkan bidrog till att belysa hur olika 

delar av värdegrundsarbetet kan uppfyllas, vilka utmaningar som kan uppstå längs vägen och 

på vilket sätt ett framgångsrikt värdegrundsarbete grundas. De tre olika organisationsnivåerna 

är utformade strategiskt för att fånga förändringsprocessen och är uppdelade utifrån ett HR 

perspektiv, ett mellanchefs- och ett medarbetarperspektiv. Att få ett HR perspektiv bidrar till 

en ökad förståelse för vilken roll HR-funktionen utgör för förändringsarbetet. 

Organisationsnivå 1 omfattar chefer med högre befattning, organisationsnivå 2 omfattar 

mellanchefer/linjechefer och slutligen organisationsnivå 3 omfattar medarbetare. Valet av 

respondenter inleddes av ett målstyrt urval där den första förbindelsen skedde genom en 

personlig kontakt. Fyra respondenter valdes ut av relevans för studiens syfte, där erfarenhet, 

befattning och expertis var behjälpliga faktorer för att besvara vår frågeställning. Det 

målstyrda urvalet övergick till ett snöbollsurval, som i sin tur bidrog till medverkan av 

nyckelpersoner i organisationen. Andelen chefer är avsiktligt större än andelen medarbetare, 

eftersom vi utgår från ett organisationsperspektiv. Totalt tillfrågades tolv personer som initialt 

bekräftade sin medverkan, varav tre resulterade i bortfall på grund av tidsbrist och sjukdom. 

Trots bortfall av intervjupersoner upplever vi en uppnådd mättnad i vår studie, då deltagarna 

har bidragit till en stor mängd informationsrikt material på samtliga nivåer, där en jämförelse 

har kunnat utläsas och analyseras i relation till teori och tidigare forskning. 

4.4 Intervjuguide 

Utifrån vår frågeställning och syfte med studien skapades två intervjuguider, en intervjuguide 

för chefer (se bilaga 1) och en för medarbetare (se bilaga 2). För att fånga företagets 

perspektiv och främst de respondenter som arbetar aktivt med värdegrundsarbete, var det 

viktigt att utforma intervjuguiden för chefer utifrån detta perspektiv, men samtidigt även 

fånga medarbetarnas perspektiv då de representerar vad utfallet med värdegrundsarbetet ger. 

Med vår frågeställning i fokus och intervjuguidens olika delar, skapade vi fem olika 

temaområden. Temaområde ett berör frågor hur värdegrundsarbete kan struktureras upp i 

organisationen och hur konkret det går till. Temaområde två behandlar frågor om hur 

värderingar integreras och uppfattas på olika nivåer i organisationen. Temaområde tre och 
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fyra täcker upp frågor som behandlar hur företaget attraherar och behåller kompetent personal 

genom värdegrundsarbete. Temaområde fem behandlar hur samtidens utmaningar ser ut i 

samband med anpassning till nya värderingar. Inledningsvis valdes frågor av allmän karaktär 

där vi önskade att få bakgrund, yrkesrollens omfattning samt anställningens längd för att få 

en bättre förståelse för intervjupersonens svar i sammanhanget. Intervjuguiden utgick från att 

skapa en bra ordningsföljd av frågorna, vilket gav oss möjlighet att säkerställa områden av 

relevans. Följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden tilläts för att följa deltagarnas riktning. 

De fyra första intervjuerna genomfördes vid ett och samma tillfälle och kan ses som en 

pilotstudie. Det gav oss chansen att ställa frågorna utifrån den planerande ordningen, göra en 

bedömning hur frågorna uppfattas av deltagarna och testa om de täcker upp de berörda 

områdena som vi är intresserad av (Bryman, 2018, s. 332). Enligt vår bedömning mottogs 

frågorna på ett bra sätt och intervjuguiden uppfyllde sin funktion. En revidering av 

intervjuguiden ansågs inte nödvändig, utan kunde användas inför nästkommande intervjuer. 

4.5 Respondenter 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna i vår studie med syfte att förtydliga de 

olika yrkesrollerna och organisationsnivåerna. De kvinnliga deltagarna i vår studie har 

fingerade namn: Annika, Carolina, Lotta och Anna, liksom de manliga: Andreas, Gustav, 

Karl och Mattias. 

Organisationsnivå 1 HR: Chefer med högre befattningar i organisationen 

Annika: innehar en högre chefsbefattning på Ericsson och har arbetat inom företaget i 3 år. 

Yrkesrollen omfattar ansvar för personalfrågor på Ericsson Sverige för ca 13 000 anställda. 

Organisationsnivå 2 HR: Mellanchefer/linjechefer i organisationen 

Carolina: Yrkesrollen omfattar en linjechefsposition med ansvar för ett team på åtta 

medarbetare som bistår stöd till chefer i diverse HR-relaterade arbetsuppgifter för ett 

affärsområde i organisationen. Anställningstid i företaget: 25 år. 

Organisationsnivå 3 HR: Medarbetare i organisationen 

Andreas: Yrkesrollen omfattar arbete utifrån ett strategiskt och operativt perspektiv i en 

tvärfunktionell roll, samt att ge stöd till chefer i diverse HR-relaterade frågor. Yrkesrollen är 

en ledarroll utan personalansvar. Anställningstid i företaget: 2 år. 
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Anna: Yrkesrollen omfattar stöd till chefer i diverse HR relaterade frågor i en enhet av 

organisationen. Anställningstid i företaget: 3 år. 

Organisationsnivå 2: Mellanchefer/linjechefer i organisationen 

Gustav: Yrkesrollen är en linjechefsposition med personalansvar för en grupp seniora 

anställda och omfattar affärsområdet produktutveckling. Anställningstid i företaget: 32 år.  

Karl: Yrkesrollen är en linjechefstjänst med personalansvar för en grupp seniora anställda 

samt leveransansvar för vissa projekt. Anställningstid i företaget: 11 år.  

Mattias: Yrkesrollen är en linjechefstjänst som omfattar affärsområdet produktutveckling 

vars huvudsak ligger på att utveckla olika lösningar inom affärsområdet. Anställningstid i 

företaget: 25 år. 

Organisationsnivå 3: Medarbetare i organisationen 

Lotta: Yrkesrollen är en projektledartjänst utan personalansvar, omfattar affärsområdet 5G.  

Anställningstid i företaget: 20 år. 

4.6 Insamling av data 

Samtliga intervjuer genomfördes under veckorna 48–50. De fyra första intervjuerna 

genomfördes via kommunikationsplattformen Teams i ett konferensrum som vi fick tillgång 

till på ett av Ericssons kontor i Kista. Bryman betonar att det är en förutsättning att säkerställa 

att intervjuerna genomförs i en lugn och ostörd miljö för att hindra att obehöriga hör vad som 

sägs under intervjuns gång (Bryman, 2018, s. 566). Ljudkvaliteten på inspelningen höll en 

hög nivå, vilket underlättade den senare transkriberingen av empirin och respondenterna 

kunde prata fritt utan av att känna oro över störningsmoment. Det bidrog även till att full 

fokus kunde läggas på intervjun, för både respondenterna och oss som intervjuare. Det var 

även en stor fördel att vi båda två satt tillsammans på samma ställe. Det bidrog till en bra 

dynamik mellan oss intervjuare samt skapade en bra och avslappnad miljö för 

respondenterna, vilket prioriteras inför nästkommande intervjuer. 

Samtliga intervjuer spelades in efter samtycke med respondenterna. Medverkade gjorde båda 

författarna av denna studie, vilket gav oss goda förutsättningar för att få ut mer av det 

insamlade materialet. Det hjälpte oss att under intervjuns gång komplettera varandra på ett 
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bra sätt, att ställa följdfrågor som den andra personen inte har tänkt på och beröra ämnet 

utifrån olika infallsvinklar. Intervjufrågorna delades upp mellan oss för att skapa en god 

struktur och för att intervjun skulle kunna genomföras på ett smidigt sätt utan avbrott, där vi 

varken avbröt eller pratade i mun på varandra. Samtliga respondenter informerades innan 

intervjun om att de kunde avbryta utan några förklaringar. Respondenterna informerades även 

om att de inte behövde besvara frågor som de kände sig obekväma med. 

Beslutet att genomföra intervjuerna digitalt baserades på den pågående pandemin av Covid-

19 samt på de olika riktlinjer som respondenterna hade att förhålla sig till. Digitala intervjuer 

möjliggör en större flexibilitet för var, hur och när intervjuerna kan genomföras samt att det 

kan liknas med personliga intervjuer eftersom man kan se varandra genom webbkamera. 

Dock kan vissa teknologiska problem uppstå som dålig uppkoppling och bristfällig 

ljudkvalité, samt att en viss fördröjning av frågor och svar kan förekomma (Bryman, 2018, s. 

593). Under genomförandet av ett antal intervjuer var internetuppkopplingen bristfällig, 

vilket medförde vissa störningar beträffande ljudet. Vid ett annat tillfälle fick intervjun 

avbrytas helt för att sedan upptas igen efter ett nytt försök, vilket skapade risk för att tappa 

den röda tråden under intervjun. Trots dessa olika störningsmoment ansåg vi inte att det 

påverkade intervjun i sin helhet, varken vid transkriberingen eller resultatet i sig. Samtliga 

intervjuer pågick mellan 45–60 minuter. Det upplevdes som en bra tidsaspekt då 

respondenterna var samarbetsvilliga och meddelsamma vilket resulterade i ett bra empiriskt 

underlag (Bryman, 2018, s. 578). 

4.7 Transkribering, kodningsteknik och analys 

Det första steget i analysprocessen innebär att omvandla materialet till analyserbar text 

(Lindgren 2014, s. 31). Lindgren betonar att noggrannhet och precishet styrs utifrån syftet 

med studien, vilket innebär att det inte alltid är nödvändigt att skriva ner precis alla ljud. 

Arbetet med transkriberingen i denna studie har genomförts genom att lyssna på de inspelade 

intervjuerna och skriva ner ordagrant vad som har sagts. 

Vårt fokus i studien avsåg att undersöka hur saker beskrivs och hur det står i relation till 

varandra. Utifrån dessa förutsättningar har vi valt att analysera vårt transkriberade material 

med hjälp av tillvägagångssättet “the constant comparative method” vars teknik består i att 

jämföra mönster utifrån nya data med redan bearbetade data, med utgångspunkt i både 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv (Lindgren, 2014, s. 33). Lindgren beskriver 
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metoden utifrån tre olika steg: kodning, tematisering och summering, vilket även kan ses som 

olika nivåer för analysering av data. Metoden möjliggör en flexibilitet då arbetet kan ske 

parallellt mellan flera olika nivåer och man är inte låst till att arbeta i en nivå (Lindgren, 

2014, s. 34). Arbetet inleddes med att transkriptionerna diskuterades och analyserades 

tillsammans av båda författarna. Varje transkriberad intervju kategoriseras inom fem olika 

frågeformuleringar genom särskiljande färgmarkeringar i texten, vilket utgjorde tematisering 

vars mål var att finna mönster. I analysen markerade vi även några citat som vi ansåg skulle 

kunna bidra till ökad tydlighet i vår presentation. Målet med analysen var att få en så 

sammanfattad och informationsrik bild som möjligt av våra intervjuer med Ericssons 

anställda. Vi ansåg att det var viktigt att belysa olika perspektiv mellan olika nivåer i 

organisationen, men även att notera olika syn på värdegrundsarbetet inom respektive 

avdelning. Vissa kommentarer var svårare att kategorisera, men beslutet diskuterades 

gemensamt. 

4.8 Reliabilitet och Validitet 

Inom kvantitativ forskning berör man begreppen validitet och reliabilitet som viktiga kriterier 

för att säkerställa kvalitet på en undersökning. Inom kvalitativ forskning kan tillförlitlighet 

ses som ett sätt att säkerställa en hög kvalitet i en studie. Tillförlitligheten omfattar fyra olika 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2018, s. 467). 

Intern validitet kan ses som en motsvarighet till trovärdighet och avser att forskaren är ärlig 

och ansvarsfull i sin bedömning av den sociala verklighet som undersöks. En förutsättning för 

att uppnå hög trovärdighet är att förhålla sig till de regler som finns, samt säkerställa att en 

återkoppling sker med berörda deltagare där forskarens resultat presenteras och bekräftas av 

deltagarna i studien (Bryman, 2018, s. 467). För att säkerställa en hög trovärdighet i studien 

formulerades intervjufrågor på ett enkelt språk för att undvika misstolkningar, samt att det 

transkriberade materialet lästes flertalet gånger för att undvika missförstånd. 

Överförbarhet i kvalitativ forskning handlar om att uppnå ett djup hos varje informant 

(Bryman, 2018, 467–468). Utifrån studien har vi strävat efter djup i intervjuerna genom att 

ställa följdfrågor. 
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Pålitlighet anses vara en form av reliabilitet och innebär bland annat att man noggrant följer 

en utarbetad arbetsprocess, så att andra granskare har möjlighet att avgöra kvalitén i 

utförandet (Bryman, 2018, s. 468). I vår studie har vi redogjort för alla faser i 

forskningsprocessen. Personlig tolkning har undvikits genom att båda författarna har 

bearbetat materialet var för sig, för att sedan sammanstråla och diskutera tolkningen 

tillsammans. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren strävar mot att vara så objektiv som 

möjligt i sin tolkning och inte låta personliga värderingar styra resultatet. Utgångspunkten i 

vår studie har varit att agera i god tro och utan förutfattade meningar, där vi är öppna för 

granskning. 

4.9 Etiska överväganden 

Arbetet med studien har utgått från de fyra etiska förhållningssätt som föreligger enligt 

Vetenskapsrådet (2021). För att säkerställa integritet, anonymitet, frivillighet och förtrolighet 

är det av ytterst vikt att inför en intervju delge information om syftet med intervjun med 

berörda respondenter utifrån informationskravet. Vidare bör ett samtyckeskrav uppfyllas för 

att skapa ett ömsesidigt förtroende. Information bör ges i god tid i form av ett 

informationsbrev bestående av information om vilka frågor som kommer att ställas, att 

respondenterna när som helst under intervjun kan väljas att avbryta samt ett samtycke för att 

spela in samtalet behöver säkerställas. Det handlar om ett frivilligt deltagande där anonymitet 

är en förutsättning för respondenterna. Intervjupersonernas integritet och anonymitet utifrån 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är bestående aspekter som värnas om i arbetet 

med denna studie för att skapa trovärdighet och en mer avslappnad miljö för de berörda 

respondenterna (Bryman, 2018, s. 170–171). 

Samtliga deltagare i vår studie har i god tid före intervjun delgivits ett informationsbrev (se 

bilaga 3) via mejl med information rörande syftet med studien och dess intresseområde. Allt 

insamlat material har förvarats och behandlas med största möjliga konfidentialitet för att 

förhindra tillkomst av obehöriga, samt för att minimera risken för att deltagarnas identitet 

avslöjas eller identifieras. Det insamlande materialet från intervjuerna kommer endast enligt 

nyttjandekravet att användas i forskningssyfte och för ändamål av denna uppsats. Alla 

deltagare delgavs denna information vid inledningen av respektive intervju (Bryman, 2018, s. 

171). Företagsnamnet Ericsson har delgivits tillstånd att använda i vår studie, efter samtycke 
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med berörd avdelning. Samtliga deltagare i studien är avidentifierade och har fått fingerade 

namn av etiska skäl. 

5. Resultat 
För att knyta an till vår frågeställning som bottnar i att undersöka företagens perspektiv på 

hur de genom värdegrundsarbetet arbetar aktivt för att attrahera och behålla kompetent 

personal, samt vilka utmaningar inom värdeförändringar de ställs inför, redogörs resultatet 

från intervjuerna i följande sektion. Det presenterade resultatet utgår från våra fem olika 

temaområden som skapades utifrån vår frågeställning. 

Vid arbetet med den transkriberade texten, har vi gjort några redigeringar. Vid ord som 

liksom, jaa samt ljud som hummande och skratt har tagits bort. Bortvalda delar av citat har 

ersatts med tecknet [...]. 

5.1 Värdegrundsarbetet och verktygen för att integrera värden 

Värdegrundsarbetet kan identifieras likt en process som inledningsvis börjar med att den 

högsta ledningen gör en genomlysning, där de grundläggande värderingarna som företaget 

har idag diskuteras. Vidare förs en dialog kring vilken funktion värderingarna fyller och hur 

väl förankrade de är. Aktuella frågor som varför bolaget finns till och strategiska mål 

behandlas. 

Annika som innehar en hög chefsbefattning inom HR beskriver processen stegvis och berättar 

att ett andra steg bestod av workshops i grupper på chefsnivå i samtliga länder, där en 

diskussion fördes om vad som är unikt och vad som kommer spontant när värdegrunden står i 

fokus. Vidare diskuterades vilka förändringar som behövde göras för att leda 

värdegrundsarbetet framåt och vilken eventuell pusselbit som saknades. Utifrån företagets 

historik med mutskandaler ansåg man att det fanns ett behov att lägga till ett fjärde värdeord 

som komplettering till de tre väl fungerande existerande orden. De tre grundläggande 

nyckelorden som har funnit i bolagets värdegrund sedan 90-talet är: Professionalism, respekt 

och uthållighet. Det fjärde värdeordet integritet lades till under året 2021. 

Efter noggrann planering om hur man vill arbeta framåt utifrån värdegrunden och som ett led 

i förändringsarbetet utvecklades ledarprogrammet Ericsson om the move. Programmet består 

av fem olika fokusområden som utgör ett verktyg för hur man ska bete sig i olika 
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arbetsrelaterade situationer. Det är även ett instrument som visar hur företagets värderingar 

ska implementeras i organisationens processer och ger dessutom en fingervisning om vilken 

kultur man vill sätta som ett team. Andreas som arbetar på HR beskriver konceptets 

överföringsstrategi: “kulturresan som vi gör som handlar om ”Ericsson om the move” där vi 

stimulerar väldigt mycket till att experimentera och testa och att plocka upp idéer i 

organisationen och våga prova.” 

De fem olika fokusområdena utgörs av: speedy execution, fact base decision, empathy and 

humanness, speak up environment och collaboration and cooperation. Vi får förklarat att 

empathy and humanness sätter ramar för hur medarbetare ska behandla varandra. Speak up 

environment uppmuntrar en kultur där de anställda uppmanas att säga sin mening, eller som 

linjechef Gustav uttrycker det “speak up, där man alltså jobbar med att man ska kunna säga 

till, man ska kunna ifrågasätta”, vidare menar han att våga ifrågasätta saker i arbetet är 

förhållandevis enkelt att eftersträva här i Sverige. I länder med en striktare hierarkisk ordning 

däremot, där chefen förväntas att bli åtlydd, kan det bli en utmaning. 

Speak up environment används även som ett verktyg för att skapa trygghet för de anställda i 

företaget. Mellanchefen Carolina på HR-avdelningen betonar vikten av förändringsarbetet: 

Vi behöver få den här kulturen och just det här speak up är ett område, och det är ju för att 

säga till om jag ser saker som faktiskt inte är ok eller att jag känner mig illa behandlad eller 

allmänt; jag vill ge feedback att jag inte tycker att det där funkar något bra. 

Nästa del i processen behandlar hur man kommunicerar ut budskapet till de anställda. Här 

spelar företagets VD Börje Ekholm en stor roll för underrättelsen om vilket kultur som 

ledningen vill skapa baserad på värdegrunden. 

Linjechef Karl beskriver företagets VD Börje Ekholm roll i sammanhanget: “Den som har 

fått det stora ansiktet är ju vår nya VD helt klart, när han kom in där. Det gick ju från natt till 

dag nästan kan man säga (skrattar till)”. 

För att säkerställa att man arbetar utifrån företagets värdering är det viktigt att utbilda 

anställda och framför allt chefer i organisationen. Det uttrycks av Carolina, mellanchef på 

HR-avdelningen som menar att chefer är ”kulturbärare”. Det argumentet får även medhåll av 

linjechef Karl som lyfter fram vikten av utbildning i värdegrundsarbete när han berättar att 
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stora resurser spenderas på att transportera chefer från hela världen för att diskutera 

värdegrundsarbetet i två dagars workshop. 

För att komma framåt i processen har företaget infört olika aktiviteter med syfte att koppla 

samman värdegrundsarbetet och den dagliga verksamheten. Linjechef Gustav beskriver ett av 

momenten: “we check work environment - check med organisationen där man går igenom 

värdegrundsarbetet och vad är det som fungerar bra i organisationen, vad fungerar dåligt?” 

HR-medarbetaren Anna beskriver värdegrundsarbete på daglig basis i form av ”mycket 

centrala initiativ och utbildningar”. Hon påtalar vidare att det handlar om grupparbeten men 

också informationsmöten, samtidigt som budskapet ”pushas hela tiden”. Andra aktiviteter 

består av videokurser som de anställda förväntas ta del av, vilket sker med kontinuerliga 

uppdateringar. 

Den sista åtgärden behandlar hur företaget kan mäta på vilket sätt de anställda har mottagit 

förändringarna i värdegrundsarbetet. Andreas som arbetar på HR förklarar närmare: 

Det egentliga huvudinstrumentet för att egentligen se upplevelser, förändringar och 

beteenden är enkätundersökningar; ”voice” som vi kör två gånger om året. Det är egentligen 

enklaste sättet. Sedan finns det alltid styrkor och svagheter med den typen av instrument. 

Han förklarar att de kan jämföra enkätsvaren med annan data och se om det finns ett 

samband. De kör även ett speciellt koncept för just chefer för att fånga upp hur de i sin tur tar 

det vidare i sitt team. Utvärderingssystemet wrap up används vid årets slut, vilket omfattar 

kompetensutveckling förenat med värdegrunden. Under 2021 har företaget introducerat ett 

speciellt kapitel som berör det fjärde tillagda värdeordet integritet, vilket anses extra viktigt 

att följa upp och ha kontroll över. 

5.2 Integrering av värdegrunden på olika nivåer  

5.2.1 Ericssons grundvärderingar 

Annika, den högre HR-chefen berättar om sin upplevelse när hon började på företaget: “jag 

sa det när jag fick jobbet, att det är som att komma in på en flygplats” och menar att det är en 

organisation som består av många nationaliteter och att det är en spännande miljö. Vidare 

påpekar hon att det är “oerhört viktigt att man har förståelse för att det kan finnas olika 

kulturer, olika religion, olika sätt hur vi firar helgdagar”. 
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Det ska vara tillåtet med olika åsikter, varibland värdeordet respekt passar väl in. Ordet 

respekt menar Annika, kan i sin tur kopplas till professionalism, som förutom i betydelsen att 

sätta ribban högt och att lyssna på kundernas behov, även handlar om hur anställda beter sig 

gentemot varandra. Hon betonar att även det nya ordet integritet som är kopplat till affärsetik, 

också passar in bland de andra värdeordens gemensamma betydelse om etiskt, kollektivt 

förhållningssätt. 

Värdeordet uthållighet, diskuteras inte särskilt mycket i intervjun, utan framhålls generellt 

som något självklart. Annika, hög HR-chef konstaterar “Perseverance - uthållighet och 

hållbarhet, jag menar tittar man på bolaget, hur många år har det funnits? Vi firar 150 

årsjubileum snart!”. Mattias, som är linjechef nämner att ungdomar idag inte verkar vara 

särskilt uthålliga vad gäller karriärutveckling. 

Inom HR avdelningen anser samtliga fyra deltagare i intervjun att värdeorden är något de 

personligen identifierar sig med. HR medarbetaren Anna uttrycker att hon “vill gärna ha en 

positiv bild av människan och utgår ofta från det”. Hon förklarar att HR-praktiker har som 

utgångspunkt att alla människor har möjlighet att utvecklas och förändra attityder, även om 

det naturligtvis förekommer undantag. Carolina, HR-mellanchef, påpekar att “jag tror att vi 

inom people-funktionen har haft lättast att förstå”. 

Samtliga respondenter inom HR medger att värdeorden upplevs som självklara, men att det 

ändå finns en avsikt med att tydliggöra dem. HR-medarbetaren Anna påpekar att “på något 

sätt verkar det som att vi måste ha det uttalat för att kunna följa upp” och att ytterligare en 

anledning är att det handlar om mjuka värden som vanligtvis inte prioriteras. 

HR-medarbetare Andreas konstaterar “ska man ha en värderingsgrund som leder oss 

någonstans, som ger det riktning, så måste man ju jobba med och översätta det till sin egen 

verksamhet”.  

Gustav som arbetar som linjechef, poängterar vikten av värdegrundsarbete på gruppnivå: 

Vi pratar om move as a team; vad innebär det att förflytta sig framåt i värdegrundsarbetet 

och sättet som ett team oavsett om det är ett projektteam eller om det är en linjeorganisation 

människor som hör ihop på något sätt där vi har kontinuerliga workshops. 
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Samtliga tre linjechefer som intervjuades var övervägande positivt inställda till företagets 

värdegrundsarbete. De uttryckte bland annat att det kändes angeläget och att det upplevdes 

som en spännande resa. 

Vad gäller de fyra värdeorden som ingår i värdegrunden, visade det sig i intervjun att 

linjecheferna rangordnade dem lite olika. Mattias menade att eftersom Ericsson är grundad i 

produktutveckling, så är professionalism centralt i arbetet. Karl tyckte däremot att värdeordet 

respekt är mest betydelsefullt, eftersom det handlar om att behandla medmänniskor med 

respekt oavsett olika åsikter i en diskussion. Gustav föredrog i sin tur det senast tillagda ordet 

integritet och transparens, på grund av att det enligt honom utgör själva syftet med det 

initierade värdegrundsarbetet. 

Medarbetaren Lotta lovordar värdegrundsarbetet eftersom det inbjuder till deltagande och 

diskussion. Det som tilltalar många medarbetare är att den präglas av värderingar riktade till 

personalen och inte till de sedvanliga aktieägarna, menar hon. Ytterligare en tilltalande aspekt 

är betydelsen av ömsesidigt förtroende. 

5.2.2 Tillägg av nytt värdeord 

En muthärva för ett antal år sedan blev startskottet för att värdegrundsarbetet fick central 

betydelse i verksamheten. Det är något som våra informanter talar öppet om. 

Linjechef Mattias berättar att Ericsson skickade ut representanter till andra länder, men att de 

olyckligtvis i flera fall “anpassade sig till den lokala kulturen och vill säga, en viss kultur vad 

det gäller att blanda ihop sina pengar och firmans pengar och egna intressen och firmans”. 

Det nya ordet integritet infördes för att markera och påminna om vikten av att våga protestera 

när något i verksamheten inte står rätt till. Carolina, mellanchef på HR-avdelningen, säger att 

“det ligger helt i linje med vart vi behöver gå som företag för att skapa ett förtroende igen och 

hämta hem vad några få personer har gjort på företaget”. Annika, högre chef inom HR, 

bekräftar Carolinas uttalande och betonar att “sker det oegentligheter någonstans, så är det 

nog inte alls i connections med huvudkontoret.” Med det sagt, vill hon understryka att den 

omtalade mutskandalen handlar om enskilda individer som har betett sig oetiskt inom 

verksamheten. Genom att lägga till ordet integritet i värdegrunden, ger det en signal även till 

utomstående intressenter att bolaget håller en strikt affärsetisk linje. 
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Samtliga tre linjechefer anser att tillägget av ordet integritet är ett viktigt initiativ. Ingen av 

dem har upplevt korruption och mutor av det slaget på nära håll, men historierna inom 

företaget är svåra att undvika. Mattias berättar att Ericsson anordnar regelbundna 

presentationer av verkliga fall, där anställda inom organisationen brutit mot affärsetiska 

regler, vilket resulterat i olika straffpåföljder. Föreställningen fungerar som avskräckande och 

tankeväckande exempel och visas för medarbetare i alla länder. 

Mattias som är chef berättar att “när jag började på Ericsson så var vi ett svenskt företag som 

fanns globalt, nu är vi ett globalt företag som finns i Sverige”. Att företaget vuxit och 

geografiskt sprider ut sig över världen innebär nya utmaningar i värdegrundsarbetet. 

5.2.3 Ericsson on the move 

Konceptet “Ericsson on the move” introducerades i företaget som ett komplement till de fyra 

värdeorden med fem fokusområden. Andreas, HR-medarbetare förklarar att konceptet utgör 

en ram för värdegrundsarbetet där det är tillåtet att pröva sig fram, eftersom ingen är helt 

säker på vad som fungerar i olika sammanhang. 

Han förklarar vidare att “Ericsson on the move” symboliserar en pågående kulturresa inom 

organisationen, som är inriktad på att förändra beteenden. Det är viktigt att fatta effektiva 

beslut, men inte utan empati och medmänsklighet i åtanke. Egentligen är det “Ericsson on the 

move” som representerar hur de aktivt arbetar med värdegrundsarbetet idag, fortsätter 

Andreas. Värdeorden utgör mer en slags “basplatta”. Han sammanfattar konceptet genom att 

belysa sin egen tolkning om hur alla delarna hänger ihop: 

så handlar det mycket om att skapa en miljö: psychology and safety, det är det perspektivet 

som är egentligen grunden tycker jag. Skapar vi det ja, då kommer vi att ha mer empathy and 

humanness, du kommer att skapa förutsättningar för att du vågar fatta beslut snabbare i en 

organisation, du kommer öka förutsättningarna för collaboration and cooperation på en 

högre nivå än du har haft innan, så de hänger ihop väldigt, väldigt bra. 

Av de fem fokusområdena anser linjecheferna Gustav och Karl att empathy and humanness 

är mest angeläget. Det handlar om humana relationer och om hur man ska bete sig när man 

jobbar i företaget. Mattias, som varit anställd lite längre säger, “I längden tror jag att 

Ericssons gamla skandinaviska ur-värderingar håller” och påpekar att det har förekommit att 
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anställda har flyttat till USA för att jobba och tjäna mer pengar, men att de återvänt hem till 

Sverige när de slagits av skillnader i värderingar. 

Lotta verkar inte föredra något särskilt fokusområde framför ett annat, men likställer 

företagets värdegrundsarbete med “Ericsson on the move”. Däremot framhåller hon värdet av 

tillit i den gemensamma kulturresan och uppskattning av personalens insatser som ett 

återkommande tema i Börjes mejlutskick. 

5.2.4 Övertalning och karisma 

I värdegrundsarbetet är ledarens roll tydligt inriktad på att försöka övertyga samtliga 

organisationsmedlemmar om att det nya förhållningssättet är rätt väg att gå för att 

organisationen ska nå framgång. Om ledaren lyckas eller inte bör sannolikt visa sig genom de 

anställdas reaktioner på olika nivåer. 

Medarbetare Lotta reflekterar: 

Det här med att Börje började skriva veckobrev och framför allt, det sättet han uttrycker sig 

på som gjorde att man faktiskt, det hänger ihop med de värdeorden, så på det sättet blev det 

mer påtagligt att det här är det som han lyfter fram och att han så tydligt, så ofta pratar om 

[...] det är ni som har gjort det här! 

Linjechef Karl påpekar att veckobreven numera är lättare att ta till sig eftersom de är skrivna 

på ett rakare och enklare språk. Dessutom delges information mer öppet om vad som 

diskuteras på ledningsnivå. Karl bekräftar vidare Carolinas uppfattning om företagets 

karismatiske ledare: “han hade riktig rockstar-status här för ett par år sedan. Det kände man 

verkligen”. 

HR-medarbetaren Andreas beskriver Börjes insats i värdegrundsarbetet: “Han har tillsatt 

mycket resurser och prioriterat och lyft upp det här på agendan hela tiden och det sätter tonen 

i bolaget”. 

5.2.5 Motstånd 

I intervjun framgår att värdegrundsarbetet på Ericsson har utvecklats i positiv riktning. Vägen 

framåt har dock inte alltid framstått som spikrak, utan varit kantad med vissa blockeringar. 

Processen har inte skett av sig själv. 
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Andreas, HR-medarbetare i organisationen förklarar: 

Att gå från att vara hur man är van att styra och leda en organisation, och det tror jag är det 

stora dilemmat som vi har hela tiden. Vi har ledare som fortfarande, senior-ledare som 

fortfarande faller tillbaka på det gamla, nästan det Tayloristiska sättet att leda en organisation, 

att försöka styra och kontrollera. […] men du kommer aldrig att kunna styra den för då 

kommer, då tappar du medarbetarnas engagemang, kreativitet och den egna drivkraften. 

Chefsrollen har i regel en stor betydelse i värdegrundsarbetet eftersom det uppfattas som 

föredömligt i arbetssammanhang. Men att vara chef är ingen garanti för att undgå fel, vilket 

HR-medarbetare Anna framhåller: 

Det är inte alltid lika lätt att leva som vi lär och det kan jag ju se att när vi bland annat har, 

ja kanske chefer eller kollegor, det behöver inte bara vara chefer, kan vara när man ser att 

någon inte lever upp till värderingar eller agerar på ett motsägelsefullt sätt och det liksom 

inte uppmärksammas och det okejas eller vad ska man säga; att det blir det normala. 

En annan aspekt som utgör ett vanligt hinder vid implementeringen av värdegrundsarbetet är 

uppfattningen att värdeorden är självklara. Carolina, HR-mellanchef påtalar att vissa 

medarbetare är starkt motvilliga till att diskutera värdeorden: ”Vad då? Empathy and 

humanness, det håller jag väl på med hela dagarna?” Men hon belyser samtidigt att efter 

mutskandalen och tillägget av det nya ordet integritet, så har diskussioner om värdegrunden i 

ändå tagit fart. 

Ytterligare en kritisk uppfattning är att de aktiviteter som är en del av värdegrundsarbetet tar 

för mycket tid och ibland även kännas lite tråkiga. Medarbetare Lotta menar att de digitala 

utbildningarna som de gör på egen hand, ibland kan upplevas som tidstjuvar. Däremot 

uppskattas sociala aktiviteter då medarbetare träffas i grupper för att diskutera vad 

värdegrunden innebär ur ett gemensamt perspektiv. 

5.3 Attrahera personal utifrån företagets värderingar 

Annika som innehar en hög befattning inom HR, tror att mycket av attraktionen ligger i att 

företaget är teknologiskt ledande på hög nivå. Hon menar vidare att när det finns starka 

förebilder i organisationen som arbetar med ledande forskning och utveckling, så skapar det 
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en attraktion i sig. Annika hoppas att det är ett faktum som även sprider sig utanför företaget 

och att det i sin tur skapar nyfikenhet hos den yngre generationen. 

Linjechef Gustav håller med om att den största attraktionen handlar om hur Ericsson lyckas 

förmedla sin teknologiska vision. Det gäller att ligga i framkant teknologiskt, vilket Ericsson 

enligt honom har lyckat väl med idag, då företaget förknippas med affärsområdet 5G. Gustav 

förtydligar: ”innan 5G kändes Ericsson ganska mossigt och gammalt och det är klart att vi var 

ganska gamla och mossiga, men där har vi sett ett uppsving”.  

Andreas som arbetar på HR framhåller att ”den största faktorn när man söker nya jobb idag, 

är framför allt hur vi som är anställda pratar om vårt bolag”. Han poängterar också att den 

starkaste rekryteringsfaktorn är hur man lever upp till det man säger att man vill göra, för att 

skapa en trovärdighet internt som även används i kommunikation externt.   

Medarbetaren Anna som arbetar på HR, tycker att det är av avgörande vikt att belysa att 

Ericsson arbetar utifrån en stark värdegrund i rekryteringssammanhang. Hon menar att 

Ericsson har blivit bättre på att utåt visa vilken värdegrund företaget står för och säger att ”det 

är egentligen inget konstigt eller unikt för Ericsson [...]. Det här står vi för och vi är stolta 

över det”. Anna tycker att det även går att identifiera värderingarna hos nya medarbetare som 

exempelvis eget ansvar och tron på människan. Hon påtalar vidare att yngre arbetssökande 

ofta efterfrågar vad företaget gör för samhällsnytta, på vilket sätt det bidrar till en bättre miljö 

och vilken möjligheten det finns att vara med och påverka. 

Ericsson är ett globalt bolag och är verksam i många länder som bland annat Indien och Kina. 

Att företaget arbetar utifrån en stark värdegrund och identifieras som en attraktiv arbetsgivare 

har spridit sig över världen. Carolina, mellanchef på HR-avdelningen erinrar sig: ”jag vet att 

när jag jobbade med Indien bland annat, så har de sagt att här finns det en mänsklighet på det 

här bolaget, här vill jag jobba”. Carolina poängterar att trots att Ericsson inte är högst 

betalande gällande löner så finns det ett stort intresse bland folk att söka sig till Ericsson 

baserat på företagets goda rykte och personalpolitik. Carolina påtalar att i sina tidigare 

arbetskontakter med Kina, så fick hon uppfattningen att de fick ” mer balans i livet enligt 

värdegrunden som Ericsson har”. 

Annika, HR-chef, betonar också särskilt vikten av att ha bra chefer på företaget, vilket 

förstärker attraktionskraften. Hon säger: ”kommer man till Ericsson så blir man väl 
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omhändertagen, det finns bra chefer, vi har inga galningar här som är psykopater eller som 

håller på att bryta ner folk”. 

Andreas sammanfattar: 

Vi är inte alltid löneledande, det är vi inte utan det är de här värdegrund och 

utvecklingsmöjligheterna som är vår styrka som bolag och att vi är ledande inom vissa 

områden. 

5.4 Behålla personal utifrån företagets värderingar 

Hur ett företag väljer att profilera sig utifrån sin värdegrund kan även kopplas till vilken 

kultur man skapar för sin personal, vilket i sin tur bidrar till att många väljer att vara kvar i 

företaget. 

Karl, som är linjechef anser att huvudsaken är ”att vi hellre jobbar på att ha en kultur och en 

miljö där alla trivs, känner att de kan växa och vill jobba”. Han är angelägen om att arbetet 

ska kännas meningsfullt för dem han ansvarar för och tillägger ”det tycker jag är bland det 

roligaste när någon växer så pass mycket att de hittar en ny mer avancerad tjänst någon 

annanstans - helst inom Ericsson då”. 

För att behålla medarbetare, krävs en långvarig lojalitet som bygger på tillit mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Annika som innehar en hög chefsbefattning inom HR, påtalar 

att företagets medelanställningstid i Sverige är ungefär 17 år. Hon betonar: 

Att jobba med ingenjörer, att vara i Tech-branschen där egentligen alla söker civilingenjörer 

idag och ändå ha så låg personalomsättning och hög medelanställningstid, vittnar om att det 

finns en enorm lojalitet och stora blåa hjärtan. 

Annika fortsätter och menar att när individer väl har börjat på företaget, så väljer de ofta att 

stanna kvar trots organisationsförändringar och nya roller. Hon menar att det hela bottnar i 

hur de anställda beter sig i en organisation då medmänsklighet spelar en central roll i 

samspelet mellan de olika nivåerna bestående av chefer och medarbetare, chefer och chefer 

samt medarbetare och medarbetare. Annika betonar vikten av att ha bra chefer i företaget; det 

är viktigt att chefer inbjuder till dialog och inkludering. 
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Linjechef Gustav lyfter fram ett av företagets verktyg för att åstadkomma känslan av 

samhörighet i företaget, speciellt inriktat mot nyanställda. Ericsson har skapat en plattform i 

egenskap av ett nätverk där det finns utrymme att dela tankar med andra i samma situation, 

att få tillgång till kontakter i fler delar av organisationen. Anna, HR-medarbetare, betonar att 

det största ansvaret ligger på chefen och det närmaste teamet att säkerställa en bra start för 

nyrekryterade. 

Medarbetaren Lotta har en lång karriär i företaget och betonar att utbildningsmöjligheter är 

en bidragande faktor till att många anställda väljer att stanna kvar i bolaget. Hon säger: ”jag 

har alltid sett en möjlighet att jobba på Ericsson och göra en massa saker” […] om du vill så 

finns det möjlighet att utvecklas”. Lotta fortsätter vidare: ”självklart så vill man behålla sin 

personal och se till att de utvecklas”. 

Att värderingar genomsyrar en organisation är en väsentlig del, men det är även relevant i 

sammanhanget, vilka värderingar en individ har med sig in i bolaget. Carolina mellanchef på 

HR-avdelningen förklarar närmare: 

Det är jätteviktigt också vad man har med sig för värdegrund, att man känner att man står 

för de värderingarna som företaget har. Jag hade en medarbetare som lämnade Ericsson och 

började på ett annat företag, men kom tillbaka för att han inte kunde stå för företagets 

värderingar. Så han kom tillbaka till Ericsson. 

5.4 Värdegrundsarbetets framtida utmaningar 

5.4.1 Pandemin och distansarbete 

Ett frekvent återkommande samtalsämne i intervjun var utmaningarna med distansarbete i 

samband med pandemin. Verksamheten är sedan tidigare väl införstådd med digitala 

mötesplattformar via globala samarbeten, men när det kommer till den lokala interaktionen, 

blir vikten av fysiska möten mer påtaglig. 

Carolina, HR-mellanchef anmärker: 

Det har varit en utmaning för nyanställda som aldrig träffat sina chefer. […] Det har varit en 

stor saknad att inte ha det där, att du inte kan vända dig över axeln och fråga kollegan; hur 

gör du med det här ärendet? Hur skulle du ha gjort, kan vi bolla en stund? 
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Hon menar att den stora omställningen har varit att inte kunna åka till kontoret och träffa sina 

kollegor. ”Man blir socialt utarmad”, även om man har familj. ”Det tärde på många, men vi 

har kunnat prata om det hela tiden och det tror jag att det har varit viktigt.” betonar hon. 

Carolina får medhåll av Andreas, HR-medarbetare som menar att de har haft stora 

utmaningar särskilt vid anställning av unga personer utanför Sverige: ”där har cheferna 

brottats supermycket”. För att underlätta integreringen i organisationen har de exempelvis 

provat samtalspromenader utomhus på distans och tätare kontakttillfällen. Andreas vidhåller: 

Vi tror fortfarande att det fysiska mötet är viktigt, att framför allt kultur är överbryggande 

men också att jobba med att få in personer och jobba med kompetensöverföring och framför 

allt handlar det om att jobba med kreativitet och innovation. Där är vi inte lika duktiga att 

jobba digitalt - inte tillräckligt många av oss. 

Andreas påpekar att företaget satsat mycket resurser på att kunna förbättra det digitala 

samarbetet i samtliga länder. De har numera utvecklat en inriktning för hur de ska arbeta 

digitalt framöver, med betoning på ett förhållningssätt som är öppet för nya förslag och 

lösningar. Han avslutar med att poängtera att det är just en kreativ kultur som man vill 

försöka skapa genom ”Ericsson on the move”. 

Anna, HR-medarbetare, instämmer i åsikten att det har varit svårare att introducera nya 

medarbetare i och med pandemin. Att bygga upp en känsla av samhörighet den första 

anställningstiden har varit svårt, men samtidigt understryker hon att det ökade distansarbetet 

även har haft sina fördelar: Man ”flyttar hem” till sina kollegor på ett sätt, när man ser vad 

som finns i ”bokhyllan bakom”. Folk sitter i joggingdress med snoriga småbarn vid sidan. 

Hon menar att ”fasaden på människor ramlar av fortare på något sätt” och att mjukare värden 

kopplat till värdegrunden blir mer naturliga. Distansarbetet har inneburit att man har kommit 

närmare varandra på ett mer personligt plan och tilliten har därmed ökat, menar hon. 

Anna, mellanchef på HR sammanfattar intrycket: 

Det har ju varit mycket tätare check-in med personalen, vi har haft virtuella fikamöten varje 

vecka, teamsmöten. Du måste ha mycket tätare kontakt med dina anställda som chef, så den 

omställningen kopplad till empathy and humanness och trust, att lita på, på sina 

medarbetare, sin personal [...] är framträdande. 
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Gustav som är linjechef, har en annan synvinkel på distansarbetet. Han håller med om att det 

har varit svårt att förmedla kulturen digitalt: ”då blir det ofta att man inte pratar om de mjuka 

värdena på samma sätt utan det blir de hårda värdena, projektplaner, testfall eller vad det nu 

må vara”. Han tycker det är svårt att avgöra hur anställda egentligen har det på distans: 

Hur hanterar man det och hur kollar man att folk mår bra? Hur säkerställer man den här 

informella kommunikationen till lika delen formella kommunikationen när det är hälften som 

är digitalt och hälften som inte är det. 

När senaste vågen av pandemin nu verkar ebba ut, har yttre medborgerliga krav framförts att 

anställda inom tjänstesektorn delvis ska kunna arbeta hemifrån även efter pandemin. 

Överenskommelsen på Ericsson medger 50 % distansarbete och resten av tiden på kontoret. 

Det är fritt fram att arbeta mer på kontoret om man vill. Företaget erbjuder en form av 

flexibilitet, som är tänkt att kunna anpassas till individen. 

Linjechef Gustav anser vidare att det saknas ordentligt underlag kring förståelsen om ”vad 

det är som driver en 27-åring idag” och vilken inställning de har till att sitta på distans och 

arbeta. 

Medarbetaren Lotta menar att svaret på ovan fråga inte är ”så svartvitt” utan beror mer på 

individen. Hon känner många yngre som väljer att arbeta på flexibla företag där man kan 

arbeta hemifrån, eftersom det känns tvingande med en kultur där du alltid måste vara på 

kontoret. Däremot är det svårt för en nyanställd, oavsett ålder, att integreras i en organisation 

på distans, tror Lotta. 

5.4.2 Äldre och yngre generationer 

Annika, högre HR-chef siar om framtiden och menar att ungdomar kommer att vilja ha mer 

flexibilitet i arbetslivet. Därutöver kommer fokus att ligga på att skapa hälsofrämjande 

förutsättningar för medarbetarna: 

Om man tittar rent generellt på de nya generationerna så tror jag att work life balance, well 

being, och man jämför då från några år tillbaka, det kommer bara att bli mer viktigare och 

viktigare. Vi har ju utmaningar med mental hälsa; många som har många höga krav på sig 

själva och framför allt nu när man kanske har jobbat mycket digitalt. 
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Att den yngre generationen ställer tydligare krav på att kunna skilja mellan arbete och fritid, 

är märkbar enligt Gustav som är linjechef. Gränslöst arbete är i och för sig en risk när man 

arbetar hemifrån, men han menar att det till viss del är chefens uppgift att försöka styra upp 

om någon anställd tenderar att arbeta till sent på nätterna. Han utvecklar: ”Jag tror att 

lösningarna idag möjligtvis behöver vara mer individuellt anpassade än generella lösningar, 

[…] man måste vara otroligt lyhörd på individen. 

Gustav berättar vidare att Ericssons medelålder har ansetts vara för hög bland anställda och 

att de arbetar på att försöka föryngra arbetsstyrkan genom att attrahera yngre talanger. Han 

påtalar att de dock ser en tydlig skillnad mellan nyanställda och äldre medarbetare vad gäller 

tålamod i karriärstegen. Han antar att de yngres attityd eventuellt kan vara kopplad till sociala 

medier: ”yngre vill lära allting på två dagar: jag behöver se ett Youtube-klipp, sen så kan jag, 

typ”. Den yngre generationen kräver omedelbar återkoppling och förväntar sig att bli 

befordrad efter bara ett halvår, vilket i normala fall kräver flera års hårt arbete, understryker 

han. 

Men många verkar ”springa in i en existentiell vägg” efter cirka 1 till 3 år, fortsätter Gustav, 

vilket innebär att de konfronterar sig själva och kommer fram till att de trots allt gör ett 

meningsfullt arbete, vilket även på sikt bidrar till organisationen och samhället. 

Mattias, som också arbetar som linjechef, berättar att de på ett tidigt stadium identifierar vissa 

personer under 35 år, som de anser vara lämpliga att vidareutbilda till chefer, men att de även 

här ofta bemöts av attityden hos de utvalda att det går för långsamt. 

Gustav poängterar: 

Men det vet ju vi att sträva karriärmässigt behöver inte nödvändigtvis betyda att man går 

högre och högre upp i linjechefsrollen, utan det kan betyda mycket andra saker och det måste 

vi göra då, se till att vi kan lösa, att man känner att man har en karriär även om man inte blir 

chef. Så det är lite grann utav lösningen och utmaningen. 

Gustav tillägger: ”sen vet vi också det att i dagens samhälle så är det egna portföljbyggande 

oftast viktigare än lojalitet till företaget”. Han påpekar att hans föräldrar arbetade på samma 

företag livet ut, vilket inte är vanligt förekommande idag. Vidare säger han att ” så jag tror att 

vi måste acceptera en högre rörlighet på arbetsmarknaden” och syftar på framtiden. 
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Andreas, HR-medarbetare menar att ”vi går ändå mer mot en professionalisering, om man 

kan kalla det för det eller lika förutsättning oavsett var du sitter någonstans”. Den globala 

marknaden skapar arbetstillfällen utöver nationsgränserna och möjligheter att utvecklas i 

andra kulturella miljöer. Gustav poängterar i sammanhanget att många utländska ingenjörer 

”söker sig till ett nytt land än mer kanske än en position”. 

Anna, HR-medarbetare tror att den yngre generationen idag är mer angelägen om att företaget 

bidrar till samhällsnyttan och en bättre miljö, medan den äldre generationen i sin ungdom 

tänkte mer på vilka förmåner företaget kunde erbjuda dem personligen. Hon poängterar att 

vikten av hållbarhet är en övertygelse som allt fler yngre arbetssökande anammar, där etiska 

frågor och planetens överlevnad står högt på agendan. 

5.4.3 Ingenjörer och kvinnor 

Den svenska arbetsmarknaden är i stort behov av ingenjörer, vilket också är påtagligt hos 

Ericsson i Sverige. Andreas, HR-medarbetare förtäljer att vid rekrytering, så kommer 

ansökningar in från framför allt andra länder som Indien, Kina, Egypten och Nigeria ofta via 

KTH, Kungliga tekniska högskolan, där de ansökande studerat sitt sista år och fattat förkärlek 

till Sverige som land. Övervägande delen är manliga sökande. Kvinnliga ingenjörer anses 

mest eftersträvansvärt, eftersom de bidrar till ökad mångfald och en utökad möjlighet att 

tillvarata exceptionella talanger. 

Gustav, linjechef påtalar att de flesta kvinnliga ingenjörsstudenterna läser inriktning mot 

kemi, vilket inte passar in i telekombranschen. Det rimmar illa med målet om 20–30 % andel 

kvinnliga ingenjörer i bolaget, när tillgängligheten är mindre än 10 %, poängterar han. 

Enligt Anna, HR-medarbetare på Ericsson, har de en ganska bra fördelning mellan antalet 

kvinnor och män, när man inräknar samtliga yrken som exempelvis även ekonomer. Men vad 

gäller befattningar, så ser fördelningen sämre ut för kvinnor ju högre upp i hierarkin de 

befinner sig. En omtalad åtgärd är nätverksträffar, vilket Anna beskriver: 

Vi har jobbat med kvinnliga nätverk för att man, just om det är så att man har olika 

värderingar, olika tankar och funderingar eller liksom problem eller saker man vill 

diskutera, så har vi då haft de här nätverksträffarna, så att man ska kunna få kvinnlig prägel 

på och vi hoppas att det också kan bidra i längden till en bättre fördelning. 
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Linjechefen Mattias berättar att han har fått i uppdrag att försöka ta reda på vilka slags 

värderingar som kvinnor attraheras av, och att det ingår i ett pågående projekt. Samtidigt hålls 

olika kampanjer och under Ericssondagen betonar han, framhålls alltid behovet av fler 

kvinnliga ingenjörer. 

Ett problem i sammanhanget, menar Mattias, är att kvinnliga ingenjörer av någon anledning 

har en tendens att söka sig vidare till andra företag. Män inom ingenjörsyrket, förflyttar sig 

däremot till andra roller inom organisationen. Av någon anledning, anser kvinnor att 

karriärvägen på företaget är förseglad, förklarar han. Vi måste bli bättre på att ”måla upp en 

bild av möjliga karriärsval”, konstaterar Mattias och tillägger att det också behövs fler 

gemensamma insatser redan på grundskolenivå för att locka tjejer till ingenjörsyrket. 

6. Diskussion av resultat 

I denna sektion presenteras en diskussion utifrån resultatet i samband med teori och tidigare 

forskning, där utgångspunkten är värdebaserad styrning och Ingleharts förändringsmodell 

(1977). Diskussionen utgår ifrån våra fem olika temaområden som skapades utifrån vår 

frågeställning. 

6.1 Värdegrundsarbete genom organisationsstyrning 

För att värdegrunden ska accepteras och införlivas i organisationen och generera ett 

gemensamt fokus, krävs en kontrollerad målinriktning. Med hjälp av teoretiska begrepp i 

värdebaserad styrning samt tidigare forskning, ämnar vi redogöra för de olika momenten i ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete utifrån vår tolkning. 

Vi har valt att utgå från det perspektiv till värdebaserad styrning, som Brytting och Trollestad 

(2000) kallar kommunikativ och voluntaristisk inställning, där så kallad mjuk HR passar in 

och fokuserar på sociala relationer. Trots att det mest förekommande synsättet är det 

instrumentala och deterministiska från ledningshåll (Brytting & Trollestad, 2000). 

Värdegrundsarbetet i vår empiri inleds med konstaterandet att det fanns ett behov av 

värderingsstyrning i organisationen. Enligt Groddeck (2011) triggas ofta behovet av en 

specifik händelse, eller ett problem som uppstått och som i längden befaras kunna påverka 

företagets framtida konkurrerande möjligheter på marknaden. I Ericssons fall var det en stor 

och kostsam mutskandal till följd av brott mot affärsetiska regler. Värdegrunden fungerar 
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som en slags formell försäkran om att organisationen inte kan stå till svars för enskilda 

medarbetares misstag, vilket HR-chef Annika framför i intervjun. 

Värdebaserad styrning används framför allt i en komplex organisation, med många 

motstridiga attityder och normer, påtalar Brytting och Trollestad (2000) och hänvisar till 

paradoxer. Genom att använda universella värderingar, framstår de som den minsta 

gemensamma nämnaren som förenar och skapar sammanhang. Värderingar fungerar som 

tänjbara normer, där vanliga regler verkar begränsande hos ett mångfasetterat internationellt 

bolag (Brytting & Trollestad, 2000). 

Genom ett trovärdigt och karismatiskt ledarskap, kommuniceras den grundläggande idén om 

värdegrunden tydligt uppifrån och ned i organisationen (Brytting & Trollestad, 2000). I vårt 

empiriska resultat omtalar linjechef Karl den nya VDn som ledaren ”med det stora ansiktet” 

och ”rockstar status”. Samtliga respondenter uttryckte sig positivt gentemot företagets nye 

ledare och framhävde i synnerhet sättet han kommunicerar. 

Groddeck (2011) hävdar att rak och tydlig kommunikation är en viktig komponent i 

värdegrundsarbete och att retorik kring värderingar har en stabiliserande effekt på en osäker 

framtidsbild i en tillvaro av ständiga förändringar. Empirin exemplifierar att VDns 

mejlutskick numera är enklare och tydligare att förstå, samt framstår som en mer öppen och 

frekvent förmedling av vad som diskuteras i företagets ledning. 

Det mest omtalade sättet att överföra värderingar i värdebaserad styrning är top-down, det vill 

säga uppifrån och ned i organisationen, men andra varianter förekommer. Enligt Michael, 

Michael & Neubert (2012) är andra kommunikationsvägar nedifrån och upp, eller en slags 

blandform möjlig. Top-down anses dock som den mest effektiva formen på grund av 

påståendet att ledningsgruppen har bäst kontroll över de strategiska målen. 

Ett värdegrundsarbete kräver stora resurser i form av både arbetstid och finansiella insatser, 

vilket Brytting & Trollestad (2000) inkluderar i teorin värdebaserad styrning. I det empiriska 

resultatet framgår att stora resurser lades ner i företaget på att flyga personal till Sverige 

utifrån kontinenten för att diskutera värdegrundens betydelse vid processens inledande fas. 

Dessutom ägnas tid åt regelbundna diskussioner om värderingarnas påverkan i olika 

konstellationer. 
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Chefer har ett stort ansvar för att värdegrundsarbetet hålls vid liv. Enligt Carolina, mellanchef 

på HR, är chefer kulturbärare och företrädare för hur medarbetare beter sig i organisationen. I 

det empiriska resultatet framgår att företaget även använder avskräckande exempel i syfte att 

demonstrera icke önskvärda beteenden genom att ta del av olika case från verkliga händelser. 

Värdegrundsarbetet stöter emellanåt på olika former av motstånd från medarbetarna, speciellt 

i början av processen. Carolina, HR-mellanchef återger uttalanden som ”empathy och 

humanness – det håller jag väl på med hela dagarna?” Orden uppfattas som vaga och 

allmängiltiga, vilket Eisenberg (1984) framhärdar är avsiktligt för att ge ett sken av 

sammanhållning i organisationen. 

Andreas, HR-medarbetare påtalar att vissa äldre chefer har svårt att ta till sig det nya sättet att 

agera som ledare. Han menar att en del seniorer gärna håller sig till det mer ”Tayloristiska” 

och auktoritära sättet att fatta beslut, eftersom de anser att dialog är tidsödande. Men 

auktoritära chefer är något som idag inte anses lämpliga, speciellt i en organisation där 

självledarskap och hög kunskapsnivå är rådande, enligt Alvesson och Blom (2014). 

HR-medarbetare Anna framhåller att det inte alltid är enkelt att leva som man lär och 

refererar framför allt till chefer som ibland har svårt att förstå att de har brutit mot 

värdegrunden. HR-praktiker måste anstränga sig i olika situationer för att få medarbetare att 

bete sig önskvärt, vilket inte alltid är enkelt. Brunsson (2019, 226–229) benämner fenomenet 

hyckleri, när ledare inte gör som de säger, men menar samtidigt att det är ett sätt att framstå 

som mer formellt trovärdig än vad individen klarar av. 

Organiserad styrning kräver handgripliga insatser via övervakning och återkoppling. I 

empirin redovisas exempel på digitala lösningar i form av automatiska meddelanden per mejl 

och SMS för att försäkra att respons tillbaka till ledningen sker. Andra sätt bygger på olika 

ritualer som regelbundna avstämningsmöten med personalen. 

En förutsättning för att värdegrunden integreras och mottas seriöst av medarbetarna, är att 

den är sammanhängande och begriplig. Annika, som är HR-chef förklarar sin syn på hur 

värdeorden hänger ihop med ordet ”respekt” som övergripande innebörd. Värdeordens 

betydelse i empirin avser intrapersonella, självförverkligande värden alternativt terminala 

värden (Wood & Rimmer, 2003). HR-medarbetare Andreas återger sin version av hur 

fokusområdena i ”Ericsson on the move” hör samman, med utgångspunkt i ”empati och 
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mänsklighet”. Fokusområdena i konceptet anspelar på interpersonella värden, det vill säga 

önskvärda beteenden medarbetare emellan (Wood & Rimmer, 2003). 

För att de abstrakta värderingarna ska kunna införlivas, måste de tolkas och konkretiseras på 

lägre nivåer i organisationen och på varje enskild avdelning (Brytting & Trollestad, 2000). 

Det empiriska resultatet exemplifierar hur värdegrundsarbetet integreras och uppfattas på 

olika yrkesnivåer i organisationen. HR-avdelningen är redan införstådd med betydelsen, 

eftersom deras profession utgår från idén att människor är goda och läraktiga livet ut. HR-

personalen fungerar som uppbackning till chefer som i sin tur ansvarar för att värderingarna 

anammas av medarbetarna. Chefernas uppfattning om hur värderingarna prioriteras tenderar 

att bero på vilket arbetsområde de är verksamma inom. Medarbetaren i studien har svårt att 

återge vilka värdeorden är, men hänvisar till metaforen ”Ericsson on the move”. Det hon 

anser sig ha störst behållning av i värdegrundsarbetet är möjligheten till deltagande i 

verksamhetens göromål samt tillgång till relevant information, vilket är en av grundstenarna i 

värdebaserad styrning som uppmanar till kreativitet hos arbetstagarna (Brytting & Trollestad, 

2000). 

Värdegrundsarbete är en process utan slut. Enligt Brytting och Trollestad (2000) respektive 

Groddeck (2011) bör värdegrundsarbete inte ses som en snabb lösning på olika uppstådda 

problem. Våra värderingar förändras långsamt med tiden för att anpassas till externa såväl 

som interna krav och påverkar samtidigt sociala processer på organisationsnivå. 

6.2 Attrahera och behålla personal genom värdegrunden 

En förutsättning för en stark värdegrund, är att merparten av företagets anställda har 

accepterat och förstått innebörden av den. Det sker genom en förändringsprocess, vilken vi 

har förklarat i den föregående sektionen utifrån värdebaserad styrning. 

En stabil och genomsyrad värdegrund i samband med anställdas tillträde i en organisation, är 

något som Yoash Wiener (1988) utgår från när han beskriver sin hypotes om hur företagets 

värdesystem överförs och upprätthålls av medarbetarna över tid och skapar framgång. 

Vår empiri behandlar ett internationellt teknikföretag inom forskning och utveckling och kan 

jämföras med Sai Manohar och Pandits studie (2014) som utgick från de mest framstående 

globala bolagen inom innovativ teknik. Syftet var att undersöka sambandet mellan innovation 

och värdegrunden i företagets kultur och se hur det bidrog till succéfaktorer som kundnöjdhet 
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och branschledande position. Forskarna kom fram till att innovationsföretag är beroende av 

sin starka värdegrund för att kunna agera snabbt och effektivt i konkurrensutsatta lägen. 

För att attrahera nya medarbetare är Ericssons produkt 5G-systemet en stor dragmagnet 

framhåller både HR-chefen Annika och linjechefen Gustav. Ingenjörer som är intresserade av 

utvecklande framtidsteknik lockas till företaget, men också av samhällsnyttiga skäl eftersom 

den nya tekniken framförs som en nyckelkomponent i framdrivandet av hållbarhetsfrågor 

(Sai Manohar & Pandit, 2014). 

Andra attraherande attribut är värderingar som medmänsklighet och balans i livet. Enligt 

Carolina, mellanchef på HR, har Ericssons värdegrund nått ut till länder som Indien och 

Kina, och lockar ingenjörer därifrån som värdesätter humaniteten i bolaget. 

För övrigt råder en samstämmighet mellan deltagarna i intervjun, att bra chefer är ett 

attraktivt värde i företaget som sprider sig utåt och väcker intresse. Annika, högre HR-chef 

påtalar att det ”är viktigt att chefer inbjuder till dialog och inkludering”, vilket delvis antyder 

vilken typ av ledarskap som är önskvärt. 

Wiener (1988) understryker att ledarskapet har stor betydelse för vilken typ av värdesystem 

som genereras. Den mest hållbara varianten menar han är det funktionellt-traditionella 

värdesystemet, där värdegrunden är förankrad i historisk erfarenhet och omgivningens 

rådande trosföreställningar. De övriga värdesystemen som ingår i hans resonemang är elitist-

karismatiskt, funktionell-karismatiskt och elitist-traditionellt system. I Ericssons fall, 

genomfördes en initial diskussion kring de gamla värdeorden, vilket resulterade i att de 

traditionella, ursprungliga värdeorden fortfarande ansågs hålla måttet. De tre orden, 

professionalism, respekt och uthållighet utökades med det nya ordet integritet, eftersom det 

var en pusselbit som saknades i företagets värdesystem, i samband med organisationens 

internationella utveckling. 

Ett utpräglat karismatiskt ledarskap är särskilt viktigt i en tid då en krissituation uppstår i 

organisationen enligt Wiener (1988), vilket även kan kopplas till vår empiri, där Ericssons 

nya VD med fördelaktiga autentiska egenskaper, styrde upp organisationen efter den stora 

mutskandalen. Han lyckades förbättra organisationens rykte genom fokus på företagets 

nyckelvärderingar och förmå alla chefer att agera samstämmigt i alla länder. 
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Eftersom en enskild ledare rimligtvis inte stannar i företaget för evigt och med mer eller 

mindre risk för personligt snedsteg, övergår ofta det funktionellt-karismatiska värdesystemet 

så småningom till den funktionellt-traditionella versionen, enligt Wiener (1988). Han nämner 

Walt Disney Productions som ett exempel, medan vi själva reflekterar till ledarskapet i IKEA 

med Ingvar Kamprad och SAS Jan Carlzon som förebilder. 

Hög tillit är ett värde som återkommer med jämna mellanrum i intervjun och uppfattas vara 

ett önskvärt beständigt tillstånd. Gustav definierar det som att ”individen litar på företaget 

och företaget litar på individen” och framhåller att det psykologiska bandet har blivit mer 

tydligt under pandemin när individer arbetar hemifrån. 

Rekryteringen är viktig i sammanhanget, eftersom organisationen har behov av rätt 

kompetens, där den ansökandes grundläggande attityd är av betydelse för hur djupt och 

snabbt företagets värderingar accepteras, men även för bevarandet av värdegrunden. Wiener 

beskriver fyra olika personlighetstyper i en gradering från hög lojalitet-hög kongruens till låg 

lojalitet-låg kongruens och baserar antagandet på att egenskapen lojalitet grundas i den första 

socialisationsprocessen i uppväxten. Kongruens avser matchningen mellan företagets 

värderingar och den ansökandes övertygelse om vad som är rätt och fel, viktigt och oviktigt i 

tillvaron. 

I vårt empiriska resultat framgår att framför allt chefstillsättningar ägnas stor omsorg med 

härledning till organisationens värderingar, vilket Carolina, HR-mellanchef proklamerar 

genom uttalandet: ”framför allt är det chefer som är kulturbärare som sätter kulturen”. Att 

uppnå en chefsroll i Ericsson, kräver dock hårt jobb och inte bara rätt attityd påtalar linjechef 

Gustav, som samtidigt poängterar vikten av tålamod, vilket förefaller vara en bristvara hos 

många ungdomar idag som känner en yttre press på sig att avancera snabbt. 

Wiener (1988) poängterar att en individ som utmärks av den lägsta graden av lojalitet och 

kongruens, inte är helt omöjlig att integrera i företagets kulturella värdesystem. Det kräver 

dock resurser i form av övertygande aktiviteter från bolagets sida som måste tas med i 

beräkningen. Det kan även spåras i vår empiri genom HR-medarbetaren Annas yttrande om 

att vissa chefer i organisationen inte alltid lever som de lär, ”då blir ju värdegrundsarbetet inte 

speciellt enkelt, då blir det ju mer en produkt eller ord som inte betyder någonting”, 

konstaterar hon och påpekar att det ibland krävs stor ansträngning från HR-personalen för att 

få en motsträvig chef att rätta sig in i ledet. 
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Efter den anställdes inträde i organisationen, sker enligt Wiener en organisatorisk 

socialisation av den nye medarbetaren, genom interaktion med framför allt chefer och 

kollegor. Momentet kräver delvis stöttning från HR-personal som företräder värdegrunden. 

Medarbetare, som sedan en tid varit anställda på företaget, påverkas däremot mer av de 

ritualer och artefakter som tillhandahålls internt, eftersom de redan genomgått den första 

socialiseringsfasen i sin anställning. Värderingar och socialisation utgör således en del av den 

rådande kulturen på företaget. Ritualer och artefakter ingår också i kulturen tillsammans med 

antaganden om hur saker och ting förhåller sig (Schein, 2017, s. 28–30). 

I empirin exemplifieras den organisatoriska socialisationsprocessen genom olika anordnade 

aktiviteter som exempelvis nätverksträffar mellan nyanställda och mer specifikt samordnade 

umgängesformer som cykelturer på Djurgården. Men en viktig aspekt som Carolina, HR- 

mellanchef framhåller i sammanhanget är ”introduktion, otroligt viktigt när man kommer ny; 

det trycker vi stenhårt på”. En nyanställd ska mötas av en välplanerad mottagning, där 

arbetsuppgifter och redskap är förberedda och inger trygghet. 

Värderingarna skapar ett slags ramverk för företagets innovativa kultur, som får medarbetare 

att trivas, vilket HR-medarbetaren Andreas beskriver genom ”det är de här värdegrund- och 

utvecklingsmöjligheterna som är vår styrka som bolag och att vi är ledande inom vissa 

områden”. 

Wiener (1988) beskriver hur proceduren går till då nyanställda och befintlig personal genom 

sin inre motivation och sina dels känslomässigt, dels kognitivt styrda värderingar, 

synkroniserar med det organisatoriska värdesystemet. Med andra ord, ett värdesystem som är 

baserad på en utvecklad och stark värdegrund, förankrad i generell lojalitet, tillit och 

pliktkänsla genom anställningen och fungerar som en slags självbevarande kultur. 

För att systemet ska fungera, menar Wiener att det behövs en aktiv agent inriktad på tillsyn 

och efterlevnad av värdegrunden i de tre faserna urval och rekrytering, organisatorisk 

socialisation, artefakter och ritualer. HR-avdelningen utför här sin stöttande roll tillsammans 

med cheferna. De ser till att värdegrunden förmedlas och integreras i varje enskild medlem. 

Värdesystemet kan dock inte påstås vara helt opåverkad av yttre omständigheter, utan måste 

även anpassa sig till yttre krav som exempelvis myndighetsinspektion och lagstiftning för att 

anses vara legitim. Men även en viss verkan från medarbetarna gör sig påmind, som strävar 

efter olika belöningar i form av deltagande och rimliga arbetsvillkor som balans mellan 
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arbete och fritid. Ingleharts teoretiska modell om den tysta revolutionen gör åter igen sig 

påmind, där en dynamisk förändringsprocess långsamt förändrar beteenden och attityder dels 

utifrån samhällskrav, dels på grund av individens behov av social trygghet. 

6.3 Utmaningar utifrån nya värderingar 

6.3.1 Bristen på kvinnliga ingenjörer 

Ingenjörskompetens är något som efterfrågas bland Sveriges teknikföretag. Tillgången till 

högskoleutbildade ingenjörer med rätt inriktning är så begränsad, att sökandet ofta sträcker 

sig utanför Sveriges gränser, som exempelvis Indien och Kina i Ericssons fall. Speciellt 

angeläget anses rekrytering av kvinnliga ingenjörer vara. Anledningen är att de anses berika 

arbetsplatsen till en bättre sammansättning i en innovativ miljö, men också att det är en 

allmän övertygelse i samhället att antalet kvinnor i mansdominerade yrken måste öka på 

grund av ojämlika villkor och värderingar. 

Enligt Gustav, linjechef på Ericsson, läser kvinnliga ingenjörsstudenter ofta inriktning kemi, 

som bland annat är användbart inom läkemedelsbranschen. En fråga som torde vara aktuell i 

sammanhanget är hur man lyckas koppla kvinnors preferens för omsorg om andra människor 

med telekombranschen. 

I tidigare forskning, påtalar Tavris (1993) att vi bör avhålla oss från att se mäns agerande som 

idealet vid anställningsintervjuer. Om man i stället väljer det kvinnliga uppträdandet som 

måttstock, skulle det manliga beteendet vid intervjuer förmodligen upplevas som mindre 

önskvärt. Kvandes (2003) andra sätt att förstå kön ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

kan kopplas hit enligt uppsatsskribenternas tolkning. I det empiriska resultatet framgår att det 

är brist på kvinnliga ingenjörer i allmänhet och i telekombranschen i synnerhet på grund av 

kvinnliga värderingar, vilket är ett förgivettagande som skulle kunna utmanas på olika sätt. 

Genom socialisation och kulturpåverkan lär sig unga att resonera och bete sig på ett visst sätt, 

vilket Kvande (2003) benämner det tredje perspektivet. Strategin för att rätta till obalansen 

mellan könen utgår från att korrigera tidig social påverkan. Det här sättet att resonera kring 

kvinnors värderingar återspeglas via resocialisering i vårt empiriska underlag, där Anna 
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påtalar att företaget har kvinnliga nätverksträffar med inriktning teknik. Ett annat exempel 

som belyser det tredje perspektivet med tyngdpunkt på socialiseringsprocessen, är uttalandet i 

vår empiri där linjechef Gustav anser att intresset för teknik måste grundläggas i tidig ålder 

och gärna i grundskolan, där speciellt tjejer behöver anpassas. 

Simone de Beauvoirs (1949, s. 11) påstående att ”man föds inte till kvinna, man blir det” 

känns relevant än idag och passar väl in med Ingleharts modell (1977), vilken förklarar att vi 

idag befinner oss mitt i en process, där genus-värderingar långsamt förändras över tid. 

6.3.2 Utmaningen med distansarbete 

Pandemin har fungerat som en katalysator när det gäller utvecklingen av distansarbete, såväl i 

Sverige som i den övrigt utvecklade världen. 

Vårt studieobjekt strävar efter att försöka hitta en fungerande balans mellan distans- och 

platsarbete. För att hitta en fungerande lösning som passar alla, erbjuds största möjliga 

flexibilitet, vilket innebär att personalen i stort sett kan välja vilka dagar de tillbringar den 

överenskomna tiden på kontoret tillsammans med kollegor. Konceptet ”Ericsson on the 

move” inbjuder till ett fortsatt experimenterande i en så kallad hybridlösning. 

HR-avdelningen förefaller ha en gemensam syn på distansarbetets effekter. De konstaterar 

samtliga att det har varit svårt att integrera nya arbetskollegor under tiden då kontoret varit 

stängt på grund av pandemin. Kulturen är svår att introducera för nyanställda när de inte kan 

umgås socialt med arbetskamrater som varit anställda en längre tid. Trots allt menar de att det 

funnits vissa ljusglimtar. De upplever att empathy and humanness har ökat i företaget sedan 

pandemin startade och att medarbetare har kommit varandra närmare när dataskärmen visar 

en kollegas privata hem och ”fasaden på människor ramlar av”. Värdegrundsarbetets mjuka 

framtoning har stärkts under pandemin och företagsklimatet har därmed blivit något mer 

mänskligare. 

HR framhåller vidare att många anställda har upplevt ett socialt vakuum under pandemin, 

som påverkat deras hälsa. Det gäller inte bara ensamstående utan även de som har familj. 

Genom att stötta och prata kring situationen, har de kunnat hjälpa de personer som lidit värst. 

HR-personal har dock i regel bara kontakt med chefer och inte direkt med medarbetare. En 
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del chefer har tyckt att det har varit ansträngande att föra en dialog med sina medarbetare, då 

de är vana vid ett mer traditionellt chefskap med mindre diskussioner, menar Andreas, HR. 

Cheferna däremot har en annan syn på kommunikationen under pandemin och framhåller i 

stället att de hårda och praktiska värdena har prioriterats framför de mjuka under pandemin. 

De har haft svårigheter att få kontroll över medarbetarnas verkliga arbetsmiljö. Dessutom 

påpekas att det har varit svårt att säkerställa kunskapsöverföringen, vilket Gustav uttrycker: 

”Hur säkerställer man den här informella kommunikationen till lika delen formella 

kommunikationen när det är hälften som är digitalt?”. Tyst, informell kunskap är en form 

som inte verbaliseras, utan uttrycks genom andra sinnen. Den är svår att förmedla när 

deltagarna sitter på olika platser. 

Medarbetaren Lotta menar att attityden till distansarbete är individuell och uppfattningen att 

ungdomar är mer angelägna att träffas fysiskt kanske stämmer till viss del, men många av 

hennes yngre vänner föredrar ett arbete där man kan arbeta hemifrån på distans. 

Behovet att socialisera sig med andra människor är något som är naturligt inbyggt i våra 

gener. Vi är sociala varelser som är beroende av varandra för att kunna utvecklas. En 

dynamisk process skapas när individer tar till sig ett önskat beteende som initieras via en 

större samhällsförändring som i detta fall pandemin, och där anpassningen inkluderar bättre 

sociala villkor. Medborgarna ställer i sin tur krav på organisationer och samhällets 

styrmekanismer att kunna behålla de förmåner som erbjudits i samband med förändrade 

förutsättningar. Ingleharts modell beskriver värdeförändringens process från samhällsnivå via 

organisation till individnivå och sedan tillbaka i omvänd riktning, som stimuli och respons. 

Socialisation förutsätter lärande, och distansarbete är en utmaning eftersom tyst kunskap blir 

svårare att förmedla via en digital uppkoppling som är inriktad på verbal kommunikation. 

Utmaningen i framtiden pekar mot att utveckla den digitala tekniken ytterligare för att 

underlätta lärandeprocesser, alternativt utveckla människors språkliga och pedagogiska 

förmåga genom externalisering, så att tyst, implicit kunskap överförs till explicit, enligt 

Nonakas (1994) resonemang. Den yngre generationen värdesätter möjligheten till ett 

utvecklande arbete, framför allt genom digitala medel men även genom diskussioner i fysiska 

möten enligt Chillakuris studie (2020). 
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6.3.3 En ny utmanande generation 

Omfattande forskning kring generationer har bedrivits de senaste decennierna. Syftet har varit 

att identifiera den yngre arbetskraftens värderingar för att på så sätt underlätta för företagen 

att lyckas attrahera de bästa talangerna. På senare år har forskning kring generation Y och i 

synnerhet generation Z varit särskilt uppmärksammat, eftersom de representerar senaste 

tidens nyexaminerade arbetssökande. 

Vår empiri pekar mot att den nya generationen värdesätter balans i arbetslivet, det vill säga 

att arbetsliv och privatliv inte blandas i en gränslös tillvaro, med risk för psykisk ohälsa. 

Påståendet kan styrkas av studier genomförda av Becton et al. (2014) och Chillakuri (2020), 

vilka framhåller att både generation X och Y värdesätter work life balance framför många 

andra preferenser. 

Gustav som är linjechef påpekar i intervjun att det kan vara svårt att kontrollera de anställdas 

arbetsmiljö och mående när de arbetar på distans, och att det ställer krav på ledarskapet i 

form av lyhörd och emotionell förmåga och mer regelbunden personlig kontakt. 

Ett annan värdering som ligger högt på listan hos ungdomar är meningsfullt arbete, där målet 

med arbetet har ett vidare värde och bidrar till samhällsnyttan. Medarbetare Anna upplever att 

den yngre generationen är mer inställd på hållbarhetsfrågor än tidigare. Det kan kopplas till 

Chillakuras (2020) respektive Greening och Turbans (2000) studie som påtalar att generation 

Z värdesätter det etiska och sociala avtryck som organisationen lämnar efter sig. 

Gustav påpekar vidare att den yngre generationen är rastlös och inte har tillräckligt tålamod 

vad gäller karriärutvecklingen. Huruvida det beror på inneboende rastlöshet i samband med 

hormoner eller på snabba belöningar förknippat med dataspelssyndrom finner vi svårt att 

besvara, men samtidigt pågår ett yttre krav på snabbare förändringstakt i samhället, där 

tekniken har sin beskärda del. 

Enligt Gustav kräver ungdomar snabb återkoppling av sin chef, vilket styrks i Chillakuris 

studie (2020) som tolkar att det är ett behov för att kunna avancera snabbt mot egna mål. 

Magni och Magnzonis (2020) påtalar att ungdomar generellt är mer drivande än äldre 

medarbetare och värdesätter hög lön i mindre utsträckning jämfört med andra värden. 
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Eget portföljbyggande bidrar till att ungdomar idag inte är lika lojalt bundna till sin 

arbetsgivare, menar Gustav som jämför dem med sina egna föräldrar som stannade kvar hos 

samma arbetsgivare livet ut. Andreas, HR-medarbetare tillägger att professionalismen i 

ingenjörsyrket bidrar till att det skapas lika förutsättningar oavsett vilket land som ingenjören 

kommer från och bidrar till möjligheten att arbeta internationellt och delta i en annan kultur. 

Framtidens utmaning ställer krav på ett ledarskap som är emotionellt och individuellt inriktat, 

där chefen förväntas ge återkoppling med jämna mellanrum för att underlätta den anställdes 

personliga utveckling. Enligt Chillakuras undersökning (2020) eftersträvar generation Z att 

snabbt kunna arbeta självständigt och konstruktivt snarast möjligt efter anställningens början. 

Gustav påtalar i intervjun att det finns andra sätt att utvecklas i arbetslivet än genom en 

chefskarriär och att det krävs nya insikter om hur detta ska kunna tillgodoses. Han nämner att 

utländska ingenjörer kommer till Sverige med avsikten att lära sig mer om ett nytt land och 

inte främst för att kunna avancera i position. I framtiden kanske det erbjuds fler 

karriärmöjligheter i Sverige att arbeta utomlands oavsett om det gäller en högre position, 

resonerar vi. 

Lärande och utveckling tillsammans med andra människor är viktigt och underlättas av 

gemensamma värderingar, vilket bidrar till sammanhållning och mindre konflikter (Wiener, 

1988; Spates, 1983). Socialisationsprocessen och knapphetshypotesen som ingår i Ingleharts 

modell, stödjer fenomenet om allt högre krav på kunskap i samhället och dess konsekvenser. 

Socialisationsprocessen är framträdande där den globala konkurrensen sätter press på 

företagen att hitta de mest innovativa talangerna. På individnivå uppstår motkravet på 

utvecklingsmöjligheter på företaget. Knapphetshypotesen understödjer Magni och Magnzonis 

(2020) studie om den yngre generationens lägre prioritering av hög lön, vilket också framgår 

av uttalanden i vårt empiriska resultat. Hög lön tillhör den förgångna materialismens era, och 

i stället premieras postmodernistiska värden som etiska och sociala villkor. 

7. Avslutande diskussion 

Den avslutande sektionen av studien ämnar sammanfatta och diskutera de viktigaste 

resultaten i relation till syfte och frågeställning, tidigare forskning, teori och metodologi. 

Sektionen avslutats med en diskussion rörande implikationer för forskning och praktik. 
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7.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med studien har varit att ge en djupare förståelse för hur företag kan använda 

värdegrundsarbete som ett redskap för att bemöta olika utmaningar samt för att framstå som 

en attraktiv arbetsgivare. 

Studiens första frågeställning avser hur företag attraherar och behåller personal genom 

framgångsrikt värdegrundsarbete. Av studiens resultat framgår att företaget satsar stora 

resurser i både tid och engagemang, för att hålla värdegrundsarbetet i gång. Att sätta upp 

värdeorden på väggarna med förhoppning om att medarbetarna ska minnas dem, är en 

förlegad åtgärd, menar HR-chefen. Det krävs både ihärdighet och god kommunikation för att 

förmå flertalet anställda att ta till sig betydelsen av värdegrunden. Chefer på olika nivåer har 

en viktig roll i sammanhanget, eftersom de förväntas vara kulturbärare och agera som goda 

förebilder. Bra chefer är en tillgång på företaget, vilket påstås sprida sig utåt till allmänheten. 

Företagets satsning på 5G-system lockar innovativa ingenjörer som vill delta i utvecklingen 

av senaste tekniken. Andra fördelar med att arbeta på företaget förutom tilltalande 

värderingar, är goda möjligheter till självutveckling. 

Andra frågeställningen inriktar sig på att undersöka vilka de största utmaningarna är, kopplat 

till nya värderingar i anställningsprocessen inom specifikt telekombranschen. I vårt empiriska 

material framträder tre olika områden där förändrade värderingar problematiserar aktiviteten 

att attrahera och behålla personal. De omfattar för det första ingenjörsyrket relaterat till 

mansdominerade värderingar, vilket anses skapa brist på möjliga kvinnliga talanger. Det 

andra området omfattar ökat distansarbete, där företagets gemensamma värderingar och 

kultur är svåra att överföra digitalt till nya medarbetare. Det tredje och sista området avser 

behovet av snabb kunskapsöverföring till den yngre generationen, som värdesätter 

självförverkligande framför hög lön. 

7.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare studier indikerar att ett fungerande värdegrundsarbete leder till framgång hos 

innovativa företag (Sai Manohar & Pandit, 2014). Vårt resultat exemplifierar ett globalt bolag 

i telekombranschen, där fokus på utveckling i kombination med en stark värdegrund 

underbygger både långsiktig överlevnad och legitimitet (Amis et al., 2002). Genom konceptet 
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”Ericsson on the move” med inriktning på interpersonella värden (Wood & Rimmer, 2003) 

tillåts avdelningar och grupper genom dialog prova sig fram till vad som fungerar bäst i den 

lokala verksamheten relaterat till företagets värderingar. Medarbetare vårdar tillsammans en 

innovationskultur som även sprider sig utanför organisationen, där företagets anställda 

fungerar som ambassadörer. Kompetenta talanger söker sig till arbetsplatser där personliga 

övertygelser matchar företags värdegrund. Personalen upprätthåller värderingarna dels som 

nyanställda, dels som befintlig personal, genom primär och organisatorisk socialisation 

(Wiener, 1988). Genom oavbrutet kommunikativt engagemang sprids värdegrunden vidare 

(von Groddeck, 2011).  Värderingar är en viktig beståndsdel i organisationskulturen, vilken 

fungerar som ett redskap för att hantera interna och externa problem (Schein, 2017, s. 77). I 

vår studie utlöste en muthärva det pågående värdegrundsarbetet och väckte insikten om 

behovet att förändra beteenden. Värdegrunden utgörs av etiska principer för handlande 

(SAOL, 2015) och fungerar som vägvisare (Spates, 1983) tillsammans med strategier och 

handlingsplaner mot gemensamma mål. Företagets värdegrund är inget tillstånd utan utgör 

främst en strävan mot ett önskat läge (Oana Brindusa, 2018). Värdegrunden framstår således 

som ett ständigt pågående projekt. 

7.3 Studiens resultat relaterat till teori och metodologi 

Genom organisationsteorin om värdebaserad styrning, har vi i denna studie redovisat för hur 

en stark värdegrund genom olika aktiviteter genomsyrar organisationens olika nivåer med 

målet att nå framgång. Vår tolkning av ordet framgång beskrivs i inledningen som ett 

terminalt värde i form av kundnöjdhet, kvalitet, branschledande position och innovativt 

ledarskap, det vill säga ett komplement till finansiell vinst. Det kan i sin tur länkas till vårt 

urval av ett företag i forsknings- och utvecklingsbranschen. Vår metod utgår från kvalitativ 

innehållsanalys av intervjumaterial från respondenter på olika organisationsnivåer, med 

avsikt att nå en djupare förståelse för hur ett lyckosamt värdegrundsarbete sprids och 

införlivas i företaget. Metoden hjälper oss även att grundligt urskilja samtida utmaningar i 

hanteringen av nya värderingar i det empiriska resultatet. Genom semistrukturerade intervjuer 

av utvalda personer, tillåts en följsam och flexibel undersökning med möjlighet till breda och 

fylliga svar med inriktning mot studiens syfte. 
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Värdebaserad styrning utgår från ett autentiskt ledarskap som driver värdegrundsarbetet 

uppifrån och ned i organisationen, vilket exemplifieras i vårt resultat genom Ericssons 

tillsatte karismatiske VD, vars medvetna kommunikation övertygar medarbetare om de rätta 

värderingarna. Teorin förespråkar även stor satsning på olika resurser, exempelvis i form av 

regelbundna möten för att diskutera värdegrundens inverkan på både grupp- och individnivå. 

Oavsett om värdegrunden och de ingående värdeorden beslutas på ledningsnivå eller i 

samverkan mellan medarbetare och ledning, krävs en fortlöpande dialog mellan chefer och 

medarbetare, respektive kollegor emellan, för att abstrakta värden ska kunna nå konkreta 

resultat. En förutsättning, vilken också belyses i vårt resultat är tillgång till lojala chefer som 

förstår innebörden av en stark värdegrund och har förmåga att överföra vetskapen till sina 

underordnade medarbetare. 

Anledningen till att vi inte utgick från nyinstitutionell teori i vår studie är att vi har fokuserat 

på värderingsförändring inom en organisation i stället för förändring mellan organisationer. 

Dessutom var vi främst intresserade av hur förändringarna går till, framför varför de 

förändras. 

Ingleharts modell om den tysta revolutionen (1977), avser att förklara hur värderingar på 

övergripande samhällsnivå förändras med tiden, medan olika generationer avlöser varandra 

genom historiska yttre händelser. Vårt resultat exemplifierar hur nya värderingar uppstår och 

sprider sig på en arbetsplats som en böljande, dynamisk våg mellan samhälle, organisation 

och individ. Trögheten enligt vår tolkning, beror på osäkerhet i anpassningen och på 

förutfattade konventioner om vad som är rätt och fel. 

Ingleharts modell motsvarar en passiv socialisationsprocess på samhällsnivå som påverkar 

vilka abstrakta värderingar som prioriteras och hanteras konkret på organisationsnivå, i syfte 

att skapa meningsfull och enhetlig kraftsamling mot gemensamma mål. 

7.4 Implikationer för forskning och praktik 

En del av vår studie har varit att belysa de olika utmaningar som företag ställs inför, där 

arbetsrelaterade värderingar står i fokus. Ett återkommande tema som har lyfts fram av våra 

respondenter är pandemin, vilken har medfört en hög grad av distansarbete. Det i sin tur 
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försvårar arbetet med att förmedla ut företagets värderingar och kultur då den sociala 

kontakten uteblir. Ur ett rekryteringsperspektiv blir det mer påtagligt då nya medarbetare 

anställs. För vidare forskning i ämnet kan syftet avse att undersöka på vilket sätt 

gemensamma värderingar förmedlas, när den sociala kontakten uteblir vid distansarbete. 

Vilka arbetssätt som kan vara bidragande faktorer för att skapa samhörighet samt hur nya 

medarbetare kan känna sig delaktiga i företaget. Ökad grad av distansarbete är något som i 

hög utsträckning sannolikt kommer att fortgå, vilket kommer att vara en återkommande 

utmaning för företag. En intressant aspekt vore att jämföra olika företags arbetssätt för att 

belysa likheter och skillnader utifrån deras förhållningssätt och skapa en ökad förståelse för 

distansarbetets utmaningar som utlöstes av pandemin.  
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9. Bilagor  

9.1 Intervjuguide för medarbetare på Ericsson 

Inledande frågor:  

● Hur länge har du arbetat på Ericsson?  

● Vad har du för yrkesroll i företaget?  

● Vad har du för bakgrund, tidigare arbeten och utbildning?  

Frågor som berör begreppet värdegrund och värderingar  

● Vilken betydelse har värdegrund för dig? Vad är det första du tänker på när du hör 

ordet?  

● Känner du att det är något värdeord som du kan identifiera dig med, det här 

värdeordet kan jag arbeta utifrån?  

Frågor som berör utmaningarna i värdegrundsarbete i organisationen 

● Vet du vilka Ericsson värdeord är? Hur uttrycks de i ditt dagliga arbete? 

● Hur ser företaget vision ut? Har ni någon gemensam policy gällande värdegrunden? 

● Hur arbetar Ericsson aktivt med värdegrundsarbete? Har ni Workshops, 

medarbetardagar m.m.? Vad kan göras mer, mindre eller på ett annat sätt? 

● Utifrån egen bedömning, vilka utmaningar uppstår i samband med 

värdegrundsarbetet?  

Frågor som berör förändring i värdegrundsarbete över tidsperioden 2010 - nutid 

● Vilka värderingar på företaget bidrar till att du väljer att stanna kvar på arbetsplatsen? 

● Tycker du att företaget lever upp till några av de värderingar som du värdesätter mest 

i livet? 

● Ericsson har under 2021 infört ett nytt värdeord, hur tänker du kring det?  

9.2 Intervjuguide för chefer på Ericsson 

Inledande frågor: 

● Hur länge har du arbetat på Ericsson?  

● Vad har du för yrkesroll i företaget?  

● Vad har du för bakgrund, tidigare arbeten och utbildning?  
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Frågor som berör begreppet värdegrund och värderingar  

● Vilken betydelse har värdegrund för dig? Vad är det första du tänker på när du hör 

ordet?  

Frågor som berör utmaningarna i värdegrundsarbete i organisationen idag  

● Vilka värdeord arbetar ni utifrån?  

● Känner du att det är något värdeord som du kan identifiera dig med, det här 

värdeordet kan jag arbeta utifrån?  

● Har ni ändrat era värdeord de senaste åren? Vad är anledningen? 

● Utifrån egen bedömning, vilken kunskap har personalen angående företagets 

värdeord? Hur uttrycks kunskapen i form av agerande?  

● Hur arbetar ni aktivt med värdegrundsarbete? Workshops, medarbetardagar m.m. 

● Vilka utmaningar uppstår i samband med värdegrundsarbetet? 

● Hur arbetar företaget med att finna lösningar på eventuella utmaningar? 

● På vilket sätt återkopplas medarbetarnas förståelse och faktiska handlingar av 

företagets värderingar? Finns det något utvärderingssystem som används? 

Frågor som berör attrahera och behålla kompetent personal genom värdegrundsarbete 

● Hur arbetar ni aktivt utifrån värdegrundsarbetet för att attrahera kompetent personal?  

● Hur arbetar ni aktivt utifrån värdegrundsarbetet för att behålla kompetent personal? 

● Vad är utmaningarna? Vad tror ni är lösningarna?  

● Vad kommer att krävas i rekryteringsarbetet framöver för att kunna matcha 

värdegrunden och ny personal? 

Frågor som berör förändring i värdegrundsarbete över tidsperioden 2010 - nutid 

●  Finns det några förändringar i värdegrundsarbetet idag i jämförelse med det senaste 

decenniet? 

● Vilka värderingar på arbetsplatsen eftersträvas av de arbetssökande? Märker ni någon 

skillnad mellan den yngre och den äldre generationen? 

● Av vilken anledning kommer värderingar att ha större eller mindre betydelse i 

framtidens rekrytering? 

● (Utifrån egen bedömning), på vilket sätt kan värdegrundsarbetet användas för att 

åstadkomma en förändring? 
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9.3 Informationsbrev 

Uppsala universitet, 
Sociologiska institutionen 

Till xxxx  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som har påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet ämnar vi att undersöka 
vilka utmaningar företag ställs inför idag för att attrahera och behålla kompetent personal 
genom värdegrundsarbete, jämfört med tidigare decennium. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som chef/medarbetare på xxx. Data samlas in under en 
tidsperiod om två månader genom intervjuer om ca 45–60 minuter/person med intentionen att 
spela in via mobilen samt noteringar i anteckningsblock. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att 
inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet kan komma att 
förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt det. 
Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 
Sociologiska institutionen. 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet under vecka xxx.  

Uppsala den 17/11 2021 
Med vänliga hälsningar 
Sabina Andersson & Joumana Sahlström 

Kontaktinformation: 
Sabina Andersson  
Telefon: 0707-705021  
E-post: sabinayvonne.andersson.5740@student.uu.se 

Joumana Sahlström 
Telefon: 0709-209510 
E-post: joumana.sahlstrom.0684@student.uu.se 

Handledare: Emma Von Essen  
Senior Lecturer 
Department of Sociology  
Uppsala University 
Telefon: +46 708 837 442 
E-post: emma.von.essen@soc.uu.se 
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9.4 Deklaration av arbetsfördelning 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: __50______% Författare 2: ___50_____% 

Tidigare forskning 

Författare 1: __60______% Författare 2: ____40____% 

Teorikapitel 

Författare 1: ____50____% Författare 2: ___50_____% 

Metodkapitel 

Författare 1: _40_______% Författare 2: ___60_____% 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: __50______% Författare 2: __50______% 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____% 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____% 

Bilagor 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: __50______% 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: __50______% 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____% 
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ____50____% Författare 2: ___50_____% 

Uppsala, 2022-02-28, författare 1: ___Sabina Andersson ___________ 

Uppsala, 2022-02-28, författare 2: ____Joumana Sahlström ___________ 


