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Sammanfattning
Denna kvalitativa studie har ämnat studera hur anställda på företag inom privat sektor

upplever företagets värdeord, organisationskultur och kunskapsdelning på arbetsplatsen.

Utifrån ett medarbetarperspektiv studeras värdeordens påverkan på organisationskulturen

samt vilken påverkan värdeorden upplevs ha för kunskapsdelning inom organisationer. Detta

har undersökts genom att genomföra åtta semistrukturerade, digitala intervjuer med anställda

från tre olika företag. Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats utifrån en tematisk

analys där de teman som legat till grund för arbetets resultatdel har arbetats fram med hjälp

av färgkodning. Dessa teman har berört respondenternas upplevelser i relation till företagens

värdeord, organisationskultur samt kunskapsdelning. Respondenternas svar har jämförts

sinsemellan samt företagen emellan. De teoretiska perspektiv som legat till grund för

analysen är Scheins modell för organisationskultur samt modellen

motivation-opportunity-ability (MOA), vilken står för motivation, möjlighet och förmåga.

Den förstnämnda teorin analyserar hur väl värdeorden implementeras samt hur de påverkar

organisationskulturen. I MOA-modellen studeras empirin beträffande de anställdas

förutsättningar för kunskapsdelning med utgångspunkt i faktorerna motivation, möjlighet och

förmåga. De två teorierna har kombinerats för att gemensamt besvara studiens syfte och

frågeställningar.

De slutsatser som framkommit av studien är att anställdas upplevelse av hur väl värdeorden

har implementerats påverkade organisationskulturen. De anställda som blev introducerade till

värdeorden samt upplevde att värdeorden låg i linje med företagets arbetssätt, upplevde i

högre grad en organisationskultur med bra stämning på arbetsplatsen. Den upplevda

stämningen på företaget tycks även ha påverkats av socialisering mellan medarbetare.

Anställda som haft möjlighet att delta i sociala aktiviteter, både inom och mellan avdelningar

i organisationen, upplevde stämningen som mer positiv. Detta går att jämföra med de

anställda som deltagit i färre sociala aktiviteter och som hade motsatt upplevelse. De

anställda som menade att värdeorden i högre grad var implementerade i organisationen

upplevde även en god kunskapsdelning. Implementerade värdeord och möjligheter att delta i

sociala aktiviteter påverkade även den anställdas upplevelse av kunskapsdelning positivt.

Nyckelord: organisationskultur, värdeord, kunskapshantering, kunskapsdelning,

medarbetare.



Abstract
This qualitative study’s aim has been to investigate how employees in the private sector

experience their company’s core values, organizational culture and knowledge sharing in

their working place. The study has done this from an employee perspective in order to find

out how core values influence the organizational culture as well as which effect core values

has on knowledge sharing within organizations. This has been researched by doing eight

semi-structured and digital interviews with employees from three different companies. The

interviews have been analyzed by doing a thematic analysis, in which the themes that have

been part of the chapter of analysis have been colour coded in order to find common

denominators. These themes include the respondents’ experiences in relation to the

companies’ core values, organizational culture and knowledge sharing. The respondents’

answers have been compared with each other in order to make conclusions. The theories

which has been used to analyze the interviews is Schein’s organizational culture model as

well as the Motivation-Opportunity-Ability Model (MOA). The first theory analyzes how

thoroughly the core values have been applied as well as how they affect the organizational

culture. With the MOA-model the interviews are studied by researching the employees’

possibilities to share knowledge by the model’s factors: motivation, opportunity and ability.

The two theories combined aim to answer the research questions.

The conclusions made by this study is that employees’ experience of how well the company’s

core values have been applied affects the organizational culture. The employees that did get

introduced to the core values and experienced that the core values were in line with the

company’s beliefs showed a greater appreciation of the organizational culture and thought

that the workplace had a better atmosphere. The experienced corporate atmosphere also

seems to have been affected by the level of socialization between coworkers. The employees

who have had the opportunity to participate in social activities, both within and in between

other departments in the company also experience the atmosphere as more positive.

Employees who have participated in fewer social activities experience the opposite. The

employees who thought that the core values were applied to a greater extent also experienced

a better level of knowledge sharing. Well applied core values and opportunities to partake in

social activities also affected the employee’s experience of knowledge sharing positively.

Key words: organizational culture, core values, knowledge management, knowledge sharing,

co-worker.
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1. Inledning
Organisationskultur och värdegrundsarbete i form utav formulerade värdeord för de anställda

att förhålla sig till har länge varit en aktuell fråga som engagerat många, framförallt inom den

privata sektorn. Företag kan formulera värdeord av flera anledningar, exempelvis att

organisationen vill stärka sin självkänsla. Tanken med värdeord är att de ska överbrygga

etiska skiljaktigheter mellan företag och medarbetare - samtidigt pekar andra på värdeordens

slöseri med företagets resurser, både tid och pengar (Brunsson, 2022, 3 januari). Trots dessa

meningsskiljaktigheter är arbete med värdeord inom den privata sektorn idag snarare regel än

undantag. En undersökning från 2016 visar till exempel att 58 av de 100 största företagen i en

amerikansk studie explicit nämner organisationens värdeord på en framträdande plats på sin

hemsida. Vidare har andra studier visat att 80 % av företagen i samma lista använder sig av

värdeord (Vantrappen & de Jong, 2018). Värdeord inom den privata sektorn har blivit så pass

vanliga att tendenserna även har börjat synas inom kommunal, regional och statlig

verksamhet (SVT, 2015; Lundegårdh, 2019, 31 oktober).

Att mena att värdegrundsarbete idag är utbrett inom både privat och offentlig sektor är med

andra ord ingen överdrift. Dess spridning har dock skapat diskussioner kring

värdegrundsarbetets effektivitet, då alla läger inte är lika övertygade om de ensidigt positiva

effekterna som detta arbete ska leda till. I artikeln från SVT (2015) argumenterar Melin,

docent från Stockholms universitet, för att värdeord som “öppenhet” och “kvalitet” inte

betyder någonting, att de är tillintetsägande ord. Även andra studier menar på att majoriteten

av organisationers valda värdeord är tämligen tandlösa (Vantappen & de Jong, 2018).

Problematiken kring värdegrundsarbete diskuteras också i en artikel från DN Debatt, där

forskarna Alvesson och Blom ställer sig frågan: “Varför ägnar så många svenska

organisationer så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete?”. Debattartikeln påtalar att

värdegrundsarbete sällan leder till något konkret, vilket gör att intresset hos de anställda

snabbt försvinner och att de valda värdeorden efter en tid glöms bort. Författarna räknar upp

en rad problem som de menar att värdegrundsarbete leder till; stark polarisering,

standardiserade aktiviteter, “alla-ska-med”-attityd samt att arbetet ger tveksamma resultat

(Alvesson & Blom, 2021, 2 oktober).

Med denna bakgrund ses det relevant att studera hur medarbetare upplever att deras

arbetsplats jobbar med värdeord för att beskriva sin organisationskultur och genom den
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främja kunskapsdelning mellan medarbetare. Detta anser vi vara intressant att undersöka då

vi ser att ett företagsperspektiv rörande organisationens valda värdeord får ett större fokus än

medarbetarperspektivet i tidigare studier samt media. Studien ämnar därmed att studera hur

medarbetare ser på sin arbetsplats och organisationskultur som finns där, i relation till de

valda värdeord som företaget har, för att på så sätt studera hur dessa upplevs av anställda

samt påverkar kunskapsdelningen inom verksamheten. Detta undersöks genom att genomföra

åtta semistrukturerade intervjuer med anställda på tre olika företag inom privat sektor, då

användandet av värdeord idag är frekvent förekommande inom framförallt bolag. Studien

avser att bidra med ett helhetsperspektiv som sammanlänkar värdeordens påverkan på både

organisationskultur och kunskapsdelning hos företag utifrån ett medarbetarperspektiv. Dessa

områden är var för sig väl studerade sedan innan och dessa kan läsas mer om i avsnittet om

tidigare forskning. Däremot ser vi ett behov av vidare forskning som undersöker hur de tre

områdena förhåller sig till varandra samt ett utökat fokus på medarbetarens syn på företagets

värdeord, då tidigare studier främst utgått från ett management- eller ledningsperspektiv.

Den pedagogiska relevansen i att studera värdeord utifrån organisationskultur samt

kunskapsdelning är att samtliga av dessa faktorer påverkar de anställdas lärande på sina

arbetsplatser. På Uppsala universitets (2022) hemsida beskrivs pedagogik som följande:

“Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom

vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella

sammanhang”. Hur medarbetare upplever sin arbetsplats påverkas av företagets valda

värdeord, organisationskultur samt hur arbetsplatsen arbetar med kunskapsdelning. Detta

menar vi i sin tur påverkar lärandemiljön för medarbetare på företag. Kunskapsdelning kan

ses som en process där anställda inom företaget utbyter kunskaper mellan varandra och

följaktligen även bildar ny kunskap (Razmerita, Kirchner & Nielsen, 2016). Pedagogik berör

lärande, sociala processers förutsättningar samt på vilket sätt kunskaper, färdigheter och

värderingar uppstår, bevaras och utvecklas inom grupper (Uppsala universitet, 2022). I likhet

med Uppsala universitets definition av begreppet, anser vi att studien är pedagogiskt relevant

i avseendet att värdeord, organisationskultur och kunskapsdelning inom företag studeras.

Således berör studien sociala sammanhang, värderingar och kultur på företag. Detta sätts i

relation till kunskapsdelning, vilket är en del av lärandet på arbetsplatsen. Kopplingen mellan

utsikterna för lärande på en arbetsplats samt pedagogik ses därmed vara naturligt kopplade

till varandra.
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1.1 Syfte och frågeställning
Studien ämnar studera hur företag inom den privata sektorn genom värdeord och

organisationskultur påverkar sina medarbetare samt hur detta influerar företagets

kunskapsdelning. Detta studeras utifrån de värdeord som företagen använder sig av för att

forma anställda utefter organisationskulturen. Företagen ämnas studeras utifrån ett

medarbetarperspektiv, där fokus är att undersöka medarbetares upplevelse av värdeorden

inom organisationen och dess påverkan på individen. Vidare undersöks hur

organisationskulturen genom de valda värdeorden påverkar företagets kunskapsdelning

medarbetare emellan.

Studiens syfte är att studera hur medarbetare på företag inom den privata sektorn upplever det

egna företagets värdeord, organisationskultur och dess påverkan på kunskapsdelningen inom

företaget, vilket behandlas genom följande föreställningar:

➢ Hur påverkar företagets värdeord organisationskulturen på arbetsplatsen utifrån ett

medarbetarperspektiv?

➢ Vilken påverkan upplevs företagets värdeord ha för medarbetares kunskapsdelning

inom organisationen?

1.2 Avgränsningar
Den aktuella studien avgränsas till att endast omfatta privat sektor. Värdeord förekommer

som sagt inom den offentliga sektorn, dock är fenomenet mer frekvent förekommande inom

privat sektor. Exempelvis påpekar Gabel-Shemueli och Capell (2013) att en

företagsorienterad inställning har spridit sig inom offentlig sektor då de har börjat anamma

värdeord från den privata sektorn. Vidare eftersträvas ett brett underlag, vilket är varför

studien ämnar undersöka tre olika företag inom tre skilda branscher, vilka kommer

presenteras närmare i metodavsnittet. Det enda krav som finns är att respondenterna ska vara

medarbetare - inte chefer - på företagen i fråga samt att företagen som studeras har värdeord.

I övrigt har studien ämnat finna respondenter i blandade åldrar, av olika kön och från

varierande avdelningar på företagen i fråga. Detta för att få en enhetlig syn på de undersökta

organisationerna.
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1.3 Begreppsdefinitioner
I detta avsnitt definieras begrepp som är relevanta för förståelsen av det som avhandlas i

denna studie. De utvalda begreppen som definieras är sådana som kan tolkas olika, alternativt

innebär skilda saker beroende på kontext. Begreppen som beskrivs mer ingående är:

organisationskultur, värdeord, kunskapshantering och kunskapsdelning.

1.3.1 Organisationskultur

Organisationskultur är ett brett begrepp vars definition kan variera. I denna studie väljer vi att

utgå från definitionen att organisationens medlemmar har gemensamma värderingar, attityder,

övertygelser, normer, beteenden samt en begreppsmässigt gemensam referensram, vilken ska

vara vitt spridd inom organisationen (Hofstede, Neuijen, Daval Ohayv & Sanders, 1990;

Guiso, Sapienza & Zingales, 2015; Taormina, 2009; Schein, 1985; Tsai, 2011; Mamatha &

Geetanjali, 2020). Organisationskultur kan ses som mentala fenomen som skiljer sig mellan

grupper samt påverkar och styr medlemmarnas beteenden och tolkningar. Det är en social

konstruktion som formas av människan - en process som är kontinuerlig då kulturen skapas,

upprätthålls och utvecklas genom deltagarna. Vidare kan det vara svårt att mäta eller

klassificera kultur då den inte består av konkreta delar utan av tankar, känslor och tolkningar

hos organisationens medlemmar (Hofstede et al., 1990).

1.3.2 Värdeord

I en artikel av Urde (2003) har han hänvisat till en definition av värdeord som myntats av två

andra artikelförfattare. De beskriver värdeord som: “[...] organisationens viktiga och

bestående grundsatser - ett fåtal tidlösa och guidande principer som inte behöver något

externt rättfärdigande; de har ett inneboende värde och betydelse för de som ingår i

organisationen” (Collins & Porras, 1998, s. 222). Den engelska översättningen av värdeord är

core values. Andra ord som frekvent används för värdeord är ledord och kärnegenskaper. Vi

har dock valt att genomgående endast använda värdeord som begrepp i denna uppsats.

1.3.3 Kunskapshantering

Kunskapshantering, knowledge management, kan beskrivas som hur kunskapstillgångar

hanteras inom organisationer (Hislop, Bosua & Helms, 2018). Det huvudsakliga målet med

kunskapshantering är att omvandla individuell kunskap till organisatorisk (Chow & Chan,

2008). Vidare kan kunskapshantering påverkas av flera faktorer inom organisationen, så som

organisationskultur, personalhantering och ledarskap. Ett företags kunskapshantering kan
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förklaras som processer inom verksamheten där kunskap skapas, bevaras, delas och

appliceras genom aktiviteter inom organisationen (Hislop et al., 2018).

1.3.4 Kunskapsdelning

Kunskapsdelning, knowledge sharing, är en del av kunskapshanteringen inom organisationer

(Hislop et al., 2018). Kunskapsdelning definieras som den process inom vilken anställda

ömsesidigt utbyter sina tysta och explicita kunskaper för att kunna bilda ny kunskap. Tyst

kunskap definieras som den information som lagras i den anställdas medvetande i form utav

“veta-hur”-kunskap. Tysta kunskaper innefattar även de kompetenser som inhämtats genom

personliga erfarenheter. Explicit kunskap definieras istället som den kunskap som kan skrivas

ned i manualer eller guider för att sedan kunna delas eller kommuniceras vidare till andra

anställda inom organisationen. Explicita kunskaper kan således fås utan att alla anställda har

haft samma erfarenheter (Razmerita et al., 2016). Vidare menar en del forskare att delandet

av explicit kunskap kräver mindre ansträngning av den anställda att dela jämfört med den

tysta kunskapen, något som gör att delandet av tyst kunskap kräver ett mer långsiktigt arbete

för att uppnås (Hau, Kim, Lee & Kim, 2013).
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2. Tidigare forskning
Detta avsnittet innehåller en sammanställning av tidigare genomförda studier som gemensamt

ämnar ge en bild av värdeord, organisationskultur samt kunskapsdelning. Detta då studiens

syfte är att att studera hur anställda upplever värdeord, organisationskultur och dess påverkan

på kunskapsdelning inom företag. Den tidigare forskningen introduceras tematiskt utifrån

dessa områden, vilket har valts för att tydliggöra relationen mellan områdena för läsaren.

Först redogörs för studier rörande värdeord och sedan för organisationskultur, då värdeorden

är en del av men också kan påverka kulturen. Därefter redogörs för studier beträffande

kunskapsdelning, då den kan påverkas av värdeord och organisationskulturer. Avsnittet

avslutas med en sammanfattning av tidigare genomförda studier.

Det material som används är forskningsartiklar vilka är peer-reviewed och som hämtas från

Uppsala universitets bibliotekssöktjänst. De databaser som använts i uppsatsen är: Elsevier

Journals, Emerald insights, Jstor, Sage Journals, Wiley Online Library, Informs samt BMC.

De sökord som använts är: organizational culture, corporate culture, core values, core

statements, knowledge management, knowledge sharing, management, socialisation,

co-worker. Sökorden har använts på både svenska och engelska samt i olika konstellationer

för att få ett brett underlag som är relevant till syftet.

2.1 Värdeord
I en kvalitativ studie av Vantrappen och de Jong (2018) har de utifrån en sammanställning av

de 500 mest framgångsrika företagen i världen, sett till intäkter, konstaterat att de 100 största

av dessa har någonstans mellan fyra-sex värdeord, men att det allra vanligaste antalet är fem

stycken. Det företag som hade minst antal värdeord i den nämnda studien hade två stycken,

medan det företag som hade flest hade fjorton stycken. Enligt Vantrappen och de Jong kan

värdeord delas in i tre större kategorier som gemensamt symboliserar eftertraktade

företagskvalitéer. Dessa benämner de som: moraliskt korrekta, professionellt utmanande samt

kollektivt smarta. Moraliskt korrekta värdeord inkluderar ansvarstagande och integritet.

Professionellt utmanande värdeord inkluderar istället innovation samt att kunden är i

centrum. Det sista begreppet, kollektivt smarta, inkluderar värdeord som berör respekt,

partnerskap samt ett sammansvetsat team. Vantrappen och de Jong menar att dessa är relativt

tillintetsägande i och med att många företag väljer liknande värdeord, vilka i regel hamnar i

någon av dessa överkategorier.
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Waeraas (2010) beskriver i en kvalitativ studie där organisationer studerats genom textanalys

att värderingar är abstrakta och varaktiga övertygelser om ett slutgiltigt mål, vilka påverkar

de beslut som individer tar. Värderingar är bestående i den mening att de har blivit en del av

organisationen - nya värderingar är svåra att introducera, medan redan implementerade

värderingar inte är särskilt enkla att byta ut, enligt Waeraas. Studien visar att värderingar är

unika då de är nära relaterade till de personer som för närvarande arbetar i organisationen,

men även då de relaterar till företagets distinkta kultur, historia och struktur. Därutöver

representerar värderingar grunden till hela organisationens arbete, då de fungerar som en

referenspunkt till vad som anses viktigt på arbetsplatsen. Detta menar Waeraas gör att

organisationens värderingar blir en viktig del av verksamheten.

I en kvantitativ studie om relationen mellan olika dimensioner av organisationskultur och hur

företag presterar visas att organisationers värdeord tycks vara irrelevanta. Resultatet påvisar

att det inte finns någon korrelation mellan användningsfrekvensen av värdeord och varken

kort- eller långsiktig prestation, mätt utifrån produktivitet, lönsamhet och företagsrelationer

(Guiso et al., 2015). Vantrappen och de Jong (2018) exemplifierar, i likhet med ovan nämnda

studie, att vissa ifrågasätter syftet med värdeord då de anser att det inte finns en korrelation

mellan värdeord och hur företag presterar. Vantrappen och de Jong belyser att företag ofta

misslyckas med att leva upp till de innebörder som finns i organisationens värdeord. Trots

detta finns det ett överflöd av råd om hur värdeord bör formuleras och implementeras i

verksamheten. Detta menar författarna gör att frågan om det är något fundamentalt fel med

det traditionella värdeordskonceptet blir aktuell, då värdeord har blivit en vägvisare för hur

företag bör bete sig. Vantrappen och de Jong menar att chefer, om så är fallet, behöver

anamma ett effektivare sätt att definiera företagets värdeord på. Samma studie redovisar även

att endast 23 % av anställda i USA anser att de kan applicera organisationens värdeord i sitt

dagliga arbete samt att endast 27 % tror på sitt företags valda värdeord.

McDermott och O’Dell (2001) har i sin kombinerade kvalitativa och kvantitativa studie

genomfört både intervjuer samt använt sig av enkäter. I den konstateras att i och med att

organisationskultur består av flertalet komplexa lager kan företagens medlemmar ibland

agera på sätt som strider mot verksamhetens uttalade uppdrag och värderingar (McDermott &

O’Dell, 2001). I anslutning till detta menar Vantrappen och de Jong (2018) att

företagsskandaler ofta avslöjar att seniora företagsledare struntar i de värdeord som de själva
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trycker ut i företaget. Organisationskultur beskrivs enligt McDermott och O’Dell (2001) vara

heterogen och att flertalet subkulturer kan finnas på företaget. På samma sätt kan värdeord

delas i sin helhet inom organisationen i stort, men även i mindre enheter på företagets olika

avdelningar. Vidare beskrivs att organisationskulturen är rotad i organisationens värdeord och

antaganden. Som en följd av detta kan de vara svåra för organisationens medlemmar att få

syn på, då de ofta är både outtalade och tagna för givet, menar McDermott och O’Dell. Då

värdeord är en del av - och påverkar - organisationskulturen på företag kan det således vara

relevant att lyfta tidigare gjorda studier om organisationskultur, vilket sker i följande avsnitt.

2.2 Organisationskultur
I sin bok som grundar sig på en kvalitativ ansats beskriver Schein (1985) kultur som

komplex, allmänt präglande, djup och moraliskt neutral. Kulturens roll menar han bland

annat är att förse de anställda med värderingar som skapar självförtroende samt en

grundläggande identitet. Då organisationskulturen berättar för de anställda vilka de är, hur de

ska bete sig och hur de ska känna kring sig själva, menar Schein att man även bör förstå att

förändringar i kulturen kan framkalla starka ångestreaktioner. Vidare menar författaren att

människohjärnan strävar efter att uppnå en kognitiv stabilitet, vilket gör att ett ifrågasättande

av grundläggande antaganden inom gruppen leder till en defensivitet gentemot den som

utmanar de redan existerande normerna.

I en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie redogör Denison och Mishra (1995) för en

stark korrelation mellan organisationskultur och jobbtillfredsställelse, kvalitet samt

prestation. Studiens resultat indikerar att organisationskulturen är relaterad till prestation,

både utifrån hur den upplevs samt till objektiva mått av prestation som avkastning på

tillgångar och försäljningstillväxt. Vidare skriver Tsai (2011) i sin kvantitativa enkätstudie att

en stark kultur kännetecknas av ett regelsystem som hjälper de anställda att uppnå sina

uppdrag och mål. Att anställda lyckas utföra sina arbetsuppgifter leder även till en ökad

jobbtillfredsställelse, visar resultatet. Företag kan, som en del av organisationskulturen, ha en

strategi för hur kunskapsdelning kan ske medarbetare emellan. I nästkommande avsnitt

kommer därmed tidigare forskning kring kunskapsdelning i förhållande till

organisationskultur att presenteras.
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2.3 Kunskapsdelning
Foss, Husted och Michailova (2010) redogör i sin litteraturöversikt för att kunskapsdelning är

viktig ur flera avseenden, varav en är att den syftar till att transformera individuell kunskap

till organisatorisk. En annan är att kunskapsdelning kan leda till flertalet positiva aspekter

som bör tas i beaktning, så som förbättrad innovationskapacitet samt förbättrad förmåga för

de anställda att ta till sig kunskap. Något Foss et al. i sin tur menar leder till en bibehållen

konkurrenskraft. I sin kvantitativa studie går Chow och Chan (2008) så långt att de

argumenterar för att kunskapsdelning har blivit en konkurrensmässig nödvändighet. Vidare

menar författarna att tidiga initiativ kring kunskapshantering huvudsakligen fokuserade på att

upprätta elektroniska databaser och nätverkssystem för att uppmuntra till kunskapsdelning

anställda emellan. Dock har det upptäckts att dessa tillvägagångssätt har varit ineffektiva,

vilket är varför modernare satsningar har riktat in sig på en sociokognitiv taktik, inom vilken

beteenden som leder till kunskapsdelning uppmuntras. Chow och Chan nämner att

relationsbyggande är en viktig faktor för kunskapsdelning, men de fastslår samtidigt att social

tillit inte har någon påverkan på densamma. En kombinerad kvalitativ samt kvantitativ studie

fastslår att kommunikation, informationssystem och organisatorisk struktur ökar

kunskapsdelning. Resultatet i samma studie visar även att tillit är en bidragande faktor till

ökad kunskapsdelning (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed, 2007), vilket således går

emot Chow och Chans fynd.

I en kvantitativ enkätstudie presenterar Michailova och Minbaeva (2012) att kunskapsdelning

mellan anställda på företag påverkas av företagets organisationskultur och värdeord. Genom

att företag använder några utvalda värdeord presenterad av ledning och chefer kan

medarbetare uppfatta företagets värderingar, vilket bidrar till en stark, tydlig

organisationskultur som förstås av den anställda. Författarna menar att detta leder till att

medarbetaren förhåller sig till, arbetar utefter och agerar i linje med företagets värderingar.

Studiens resultat påvisar att dessa värderingar är en av de viktigaste komponenterna för att

påverka både de anställdas beteenden och kognition. Den anställdas förståelse för

värderingarna kan även främja medarbetarens upplevelse av samstämmig identitet med

företaget och kan öka medarbetarens engagemang i verksamheten. Medarbetare som upplever

samhörighet till gruppen och organisationen, delar i större utsträckning kunskap sinsemellan,

belyser Michailova och Minbaeva.
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Chen, Huang och Hsiao (2010) har i sin kvantitativa enkätstudie undersökt hur

organisationskultur och nivå av struktur inom företag påverkar kunskapshantering samt

innovationsförmåga. Studiens resultat visar att organisationer som är mer innovativa och har

ett decentraliserat styre i större utsträckning främjar kunskapshantering inom verksamheter.

Dessa företag kännetecknas av en lägre grad av formell struktur och hierarki, inom vilken

medarbetaren har stöttande chefer och kollegor. Chen et al. lyfter att kunskapshantering i

form av kunskapsdelning och kunskapsskapande främjas av en innovativ och stöttande kultur,

där medarbetaren upplever sig som integrerad i verksamheten. Michailova och Minbaeva

(2012) belyser även att anställda på innovativa organisationer upplever sig vara mer

integrerade, då de identifierar sig med gruppen. Vidare menar de att arbetsplatser där

anställda har en öppen dialog sinsemellan, där en stark organisationskultur infinner sig samt

att ett användande av värdeord förekommer, bidrar till en ökad kunskapsdelning på företag.

Chow och Chan (2008) menar att vilja och ledarskap är viktiga faktorer för kunskapsdelning.

Argote, McEvily och Reagans (2003) beskriver hur olika aspekter kan påverka företagets

kunskapshantering. Hur kunskap inom organisationer delas, skapas och bevaras påverkas av

relationen mellan de anställda, menar författarna. Företag kan därmed genom att anpassa sin

miljö och kultur gynna den önskvärda kunskapsdelningen som en del av

kunskapshanteringen. Zheng, Yang och McLean (2010) har i sin kvantitativa studie funnit ett

samband mellan organisationers kunskapshantering samt grad av organisatorisk effektivitet.

Resultatet visar också att kunskapshantering kan vara en faktor för att öka effektiviteten inom

företag samt att det kan påverka organisationens struktur. Argote et al. (2003) redogör vidare

för att kunskapshantering i form av kunskapsdelning och kunskapsbevarande främjas av

kongruens inom organisationen. Författarna argumenterar för att individer i homogena, det

vill säga likartade, grupper tenderar att dela kunskap i större utsträckning mellan

medarbetare, medan heterogena grupper, som således är mer olika, istället gynnar

kunskapsskapande då ett problemlösande tänk utformas för att överbrygga skillnader.

McDermott och O’Dell (2001) belyser att det finns ett tydligt samband mellan

kunskapsdelning och att praktiskt lyckas lösa problem på arbetsplatsen. I linje med detta har

Dyer och Nobeoka (2000) i sin kombinerade kvalitativa och kvantitativa studie funnit

positiva aspekter med kunskapsdelning, som att den förbättrar företagets produktivitet. Vidare

visar resultatet att organisationer som aktivt arbetar med att dela kunskap genom att skapa en

form av kunskapsdelningsnätverk, bidrar till ett ökat kunskapsdelande mellan nätverkets
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medlemmar. Dessa nätverk löser dessutom problem med medarbetare som är oproduktiva till

följd av deras okunskaper, då nätverken möjliggör att de anställda lär sig nya saker.

Därutöver minskar nätverken kostnader för uppsökandet av de kunskaper som företag kan

vara intresserade av att implementera. I likhet med Dyer och Nobeoka menar Chow och Chan

(2008) att just sociala nätverk, men även gemensamma mål, tydligt påverkar anställdas attityd

gentemot kunskapsdelande samt indirekt påverkar deras intention att dela kunskap. Vidare

visar studier även att belöningssystem bidrar till ökad kunskapsdelning inom organisationer

(McDermott & O’Dell, 2001; Chow & Chan, 2008; Al-Alawi et al., 2007). McDermott och

O’Dell (2001) har dessutom funnit att graden av kunskapsdelning som finns på företag starkt

är kopplad till huruvida det redan finns ett specifikt värdeord som knyter an till just den

handlingen.

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Avsnittet om tidigare forskning har för avsikt att sammanställa det väsentligaste från redan

genomförd forskning inom de tre ämnesområden denna studie intresserar sig för. Dessa tre

områden är värdeord, organisationskultur samt kunskapsdelning. Avsnittet ämnar utgöra en

forskningsbas för att skapa en kontext till det som framkommer i empirin, vilket möjliggör

för jämförelser i diskussionsavsnittet mellan studiens resultat och den tidigare forskningen.

Sammanfattningsvis tar den tidigare forskningen upp problematiken kring värdeord genom

att påtala hur det ofta brister i dess implementering. Vantrappen och de Jong (2018) fastslår

att denna bristande implementering leder till problematik så som att värdeorden inte efterlevs.

Avsnittet om värdeord beskriver även att det i studier från USA framkommit att stödet för

värdeord är lågt, ungefär 1 av 4 anställda kan applicera dem i sitt dagliga arbete respektive

tror på företagets valda värdeord, enligt Vantrappen och de Jong. Därutöver menar flertalet

författare att det inte finns belägg för att värdeord har någon som helst påverkan på företags

prestation, effektivitet eller relationsbyggande (Guiso et al., 2015; Vantrappen & de Jong,

2018). Det påpekas dock att värderingar är viktiga då de visar vilka värdegrunder företaget

har och hur de anställda ska bete sig (Waeraas, 2010).

Tidigare forskning inom det andra ämnesområdet, organisationskultur, fastslår att det finns ett

samband mellan organisationskultur och prestation, kvalitet samt jobbtillfredsställelse

(Denison & Mishra, 1995). Vidare konstateras att anställda som lyckas genomföra sitt arbete
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även upplever en ökad jobbtillfredsställelse (Tsai, 2011). Schein (1985) menar att

förändringar av en organisationskultur kan framkalla starka ångestreaktioner hos de anställda.

Detta då organisationskulturen styr medarbetarnas beteenden, känslor kring sig själva samt

bilden av vilka de är. En defensivitet gentemot den eller de som utmanar arbetsplatsens

normer kan därför uppstå.

Det tredje ämnesområdet, kunskapsdelning, fastslår att kunskapsdelning är en nödvändighet

för att inhämta viktiga konkurrensfördelar (Foss et al., 2010; Chow & Chan, 2008). När det

kommer till huruvida social tillit är en avgörande faktor för att öka kunskapsdelning går

forskningen isär. Chow och Chan (2008) menar på att denna inte är viktig medan Al-Alawi et

al. (2007) menar att den är det. Michailova och Minbaeva (2012) fastslår att kunskapsdelning

påverkas av huruvida en öppen dialog råder på arbetsplatsen. Vidare menar de att den

organisationskultur och de värdeord som företaget har påverkar kunskapsdelningen.

Michailova och Minbaeva menar dessutom att värdeord kan bidra till en tydlig

organisationskultur, vilket leder till att de anställda i större utsträckning agerar utefter

företagets värderingar. Viktiga faktorer som bidrar till kunskapsdelning menar Chow och

Chan (2008) därutöver vara vilja och ledarskap. Argote et al. (2003) pekar ut relationen

mellan anställda som en central faktor för kunskapsdelning. McDermott och O’Dell (2001)

konstaterar att det finns tydliga samband mellan kunskapsdelning och

problemlösningsförmåga på arbetsplatser. I linje med detta menar Dyer och Nobeoka (2000)

att kunskapsdelning leder till ökad produktivitet. Slutligen fastslår flertalet författare att

belöningssystem gynnar kunskapsdelning på arbetsplatser (McDermott & O’Dell, 2001;

Chow & Chan, 2008; Al Alawi et al., 2007).
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3. Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som används till att analysera det

empiriska materialet från intervjuerna i resultatavsnittet. Det innevarande avsnittet inleds med

ett teoretiskt perspektiv om organisationskultur; Scheins modell för organisationskulturer.

Därefter följer ett andra teoretiskt perspektiv som knyter an till kunskapsdelning, denna teori

kallas motivation-opportunity-ability model (MOA), vilken står för motivation, möjlighet och

förmåga. Dessa begrepp har vi översatt från engelska till svenska, då modellen ursprungligen

beskrivs på engelska. MOA-modellen används för att analysera de anställdas potential att

prestera beträffande företagets kunskapsdelning utifrån sina egna förutsättningar i relation till

möjligheterna givna av organisationen. Scheins modell om organisationskultur används för

att analysera respondenternas upplevelse av företagets organisationskultur och värdeordens

relation till kulturen, då värdeorden både är en del av samt påverkar kulturen. Studien ämnar

att studera hur anställda upplever företagets värdeord, organisationskultur och hur de

påverkar kunskapsdelningen. De två valda teorierna kompletterar således varandra för att

analysera organisationskulturen, värdeordens relation till kulturen samt kunskapsdelningen

inom företaget. Detta avsnitt avslutas med en sammanfattning samt beskrivning av hur

empirin kommer att analyseras utifrån de teoretiska perspektiven.

3.1 Scheins modell för organisationskultur
Organisationskultur är ett brett begrepp med varierande definitioner och flertalet modeller.

Verksamheters organisationskultur är mentala fenomen som styr medlemmarna att tänka och

agera i linje med gruppen (Hofstede et al., 1990). Schein (1985) presenterar en modell för

organisationskultur som beskriver kulturen utifrån tre nivåer (se bilaga 3): artefakter

(artifacts), värderingar (espoused beliefs and values) och styrande antaganden (basic

underlying assumptions). Dessa översättningar av begreppen från engelska till svenska är

hämtade från Alvesson och Sveningsson (2014).

Den första nivån består av artefakter. Dessa artefakter inkluderar allt som kan ses, höras och

kännas, det vill säga det som enkelt noteras av utomstående när de stöter på kulturen i fråga.

Artefakter inkluderar sådant som språk, teknologi och emotionella uttryck, men även ritualer

och angivna värderingar ingår. Detta exempelvis kan vara hur medlemmarna i gruppen hälsar,

arbetsplatsens klädkod, interna språkliga uttryck eller de värderingar som presenteras utåt.

Med andra ord de synliga strukturer och processer som organisationen har. Författaren
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understryker att det viktigaste att komma ihåg när det kommer till artefakter är att de är enkla

att observera men mycket svåra att tyda. De andra två nivåerna, värderingar och styrande

antaganden, är mindre synliga och observerbara nivåer än artefakter (Schein, 1985).

Den andra nivån som består av värderingar inom företaget beskriver hur organisationen bör

agera. Dessa styr medarbetarnas beteenden genom ideal, mål, strategier, värderingar samt

principer (Alvesson & Sveningsson, 2014; Schein, 1985). Organisationers värderingar kan i

många fall vara så pass abstrakta att de blir direkt motsägelsefulla, vilket gör att en del

beteenden framstår som oklara. Organisationskulturen kan då framstå som svår att uppfatta.

Vid skapandet av en grupp är det till en början endast en persons åsikter och värderingar som

räknas, innan gruppen bildat sig egna åsikter i frågan. De individer som lyckas få gehör för

sina ståndpunkter är dem som kommer identifieras som ledare av gruppen. Om ledarens

föreslagna lösningsmängder fortsätter att fungera och börjar tas för givet inom organisationen

kan de på sikt omvandlas till att bli gruppens gemensamma värderingar (Schein, 1985).

Den tredje nivån, nivån med styrande antaganden, består till skillnad från de andra två

nivåerna av mer underliggande och omedvetna parametrar. Nivån består av normer och

antaganden som är djupt befästa i organisationen på ett sätt som gör att medlemmarna inte är

medvetna om dem, samtidigt som deras agerande styrs av ett gemensamt tankesätt och

beteendemönster. De styrande antagandena inom en organisation är så pass tagna för givet att

det finns en ytterst liten variation inom den sociala gruppen. Om ett styrande antagande starkt

befäster sig inom en grupp kommer medlemmarna av densamma anse att alla andra

beteenden kommer vara obegripliga. Vidare är styrande antaganden mycket svåra att

förändra, då de sällan diskuteras. Ett ifrågasättande av dessa antaganden är omtumlande för

de inblandade då värderingar och tankesätt som sedan innan är tagna för givet då behöver

omprövas. Detta destabiliserar temporärt medlemmars kognitiva tankevärld, vilket resulterar i

stark ångest för den medlemmen. Den tredje nivån behövs för att få en djupare förståelse för

kulturen, för att korrekt kunna läsa av organisationers beteenden (Schein, 1985).

Sammanfattningsvis poängteras att alla organisations- och gruppkulturer kan studeras utifrån

dessa tre nivåer. Schein (1985) argumenterar för att de övre två nivåerna, artefakter och

värderingar, inte kan förstås korrekt om man inte först lyckats förstå gruppen så pass

djupgående att man nått den tredje nivån, de styrande antagandena. De tre nivåerna bör därför

studeras i sin helhet, men författaren menar samtidigt på att den tredje nivån, styrande
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antaganden, är den viktigaste för att få en full förståelse för kulturer. Slutligen nämns

förändringar av organisationskulturen på företag som svår, tidskonsumerande och högst

ångestframkallande i och med att detta arbete ämnar förändra de styrande antagandena på den

tredje nivån. Detta argumenterar författaren för att en ledare som ämnar göra sådana typer av

förändringar bör vara medvetna om. En ledare bör med andra ord förstå sig på de djupare

lagren av organisationskultur samt vad som ligger bakom dessa lager för att i sin tur förstå sig

på den ångest som triggas när nuvarande organisatoriska antaganden utmanas (Schein, 1985).

3.2 Motivation-Opportunity-Ability Model
Kunskapsdelning inom verksamheten kan påverkas av organisationskulturen (Hislop et al.,

2018). Utöver Scheins (1985) modell för organisationskultur presenteras modellen

motivation-opportunity-ability som knyter an till kunskapsdelning. Den anställdes potential

att prestera på ett företag menar Blumberg och Pringle (1982) inte enbart kan förklaras utifrån

individens förmåga och motivation utan även med hänsyn till den möjlighet som finns i

verksamheten. För att en anställd ska kunna prestera och genomföra en uppgift på

arbetsplatsen behöver dessa tre faktorer, motivation, förmåga och möjlighet, närvara i någon

mån. Om en av aspekterna är lägre leder det till minskad prestanda (Blumberg & Pringle,

1982). Med utgångspunkt i detta utvecklade sedan Appelbaum, Bailey, Berg och Kalleberg

modellen motivation-opportunity-ability (MOA), även refererad till som

ability-motivation-opportunity model (AMO). Modellen är vanligt förekommande inom

studier om personalhantering, för att undersöka hur företaget kan förbättra sitt resultat via att

öka medarbetarnas prestation genom att hantera deras motivation, förmåga samt möjlighet

(Bos-Nehles, Van Riemsdijk & Kees Looise, 2013; Pak, Kooij, De Lange & Van Veldhoven,

2019). Argote et al. (2003) menar att modellen kan appliceras på kunskapshantering inom

företag och medarbetares potential att prestera rörande att skapa, bevara och dela kunskap.

I MOA-modellen beskriver motivation (motivation) individens vilja att delta och agera i

aktiviteter samt utföra sitt arbete (Bos-Nehles et al., 2013; Pak et al., 2019). Argote et al.

(2003) belyser att motivationen kan påverkas av belöningar och att det behövs att individer

inom en avdelning på företaget blir belönade i någon form för att det ska förekomma

kunskapsdelning med en annan enhet inom organisationen. Belöningarna kan vara av

monetär karaktär, i form av att individen får en ekonomisk belöning från företaget, eller av

social karaktär. Den sociala belöningen kan beröra sociala relationer och upplevelsen av
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sammanhållning inom gruppen och företaget. Detta motiverar individen att dela kunskap och

delta i aktiviteter med anställda, vilket leder till att även tyst kunskap överförs mellan

kollegor. Den sociala aspekten motiverar utöver detta individen att dela kunskap, vara

hjälpsam och samarbetsvillig, av rädsla för att framstå som det motsatta inför kollegorna.

Möjlighet (opportunity) i MOA-modellen återger för den möjlighet som miljön och kontexten

utgör för individen. Organisationen behöver förse medarbetarna med lämpliga möjligheter för

att kunna använda sina färdigheter, vilket kan ske genom att företaget ger stöd och verktyg

till den anställda samt anpassningsmöjligheter utefter individ och situation (Bos-Nehles et al.,

2013). För att kunskap ska skapas, bevaras och delas behöver individen inte enbart ha

motivation och förmåga utan företaget behöver således förse den anställde med den

möjligheten. Företaget kan möjliggöra kunskapsdelning mellan anställda och att medarbetare

får lära av varandra genom att låta de anställda delta i aktiviteter för att stärka de sociala

relationerna sinsemellan samt att det finns möjligheter att arbeta nära varandra. Detta då

sociala relationer kan öka kunskapsdelningen mellan kollegor samtidigt som det indirekta

lärandet kan ske när anställa arbetar nära varandra och kan observera hur andra medarbetare

utför uppgifter. Individen kan också få möjligheter att förvärva kunskap genom verktyg i

form av information om hur och var medarbetaren kan söka sig till kunskap samt genom

olika system och tekniska verktyg som organisationen använder. Det kan också vara verktyg

för att den anställda ska få kännedom om vem som besitter kunskap inom vissa ämnen

(Argote et al., 2003).

Förmåga (ability) skildrar individens egen förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter utifrån

de arbetskrav som ställs på den anställda, utifrån medarbetarens egen hälsa (Pak et al., 2019)

samt att den anställda har de kompetenser som är relevanta i relation till den aktivitet som ska

genomföras (Argote et al., 2003; Bos-Nehles et al., 2013). Om en anställd har tidigare

erfarenhet inom ett område kan medarbetarens förmåga påverkas genom att individen har

tidigare kunskaper som kan tillämpas för att genomföra en uppgift. Individen kan även ha

genomfört liknande aktiviteter tidigare och därmed besitta kunskaper som kan vara appliceras

i den nya situationen (Argote et al., 2003).
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3.5 Sammanfattning av teoretiska perspektiv
De valda teorierna i denna studie är som ovan presenterat Scheins organisationskultursmodell

samt kunskapsdelningsteorin MOA, vilket står för motivation, möjlighet och förmåga

(motivation, opportunity och ability). Scheins modell består av tre nivåer där den första nivån

benämns som artefakter, den andra som värderingar och den tredje för styrande antaganden.

Denna teori ger ett helhetsgrepp kring hur en organisationskultur är uppbyggd samt hur den

kan påverka anställda inom ett företag, i och med att lagrena står i relation till varandra.

Teorin visar att artefakter som inte implementeras även på nivå två och tre i modellen således

inte heller genomsyrar hela organisationskulturen. Schein menar att en organisationskultur

bör genomtränga samtliga tre lager för att anses vara inarbetad. MOA-modellen i sin tur

kretsar istället kring kunskapsdelning och hur faktorerna motivation, möjlighet och förmåga

påverkar den. Dessa tre faktorer ger en helhetsbild av hur väl anställda kan prestera på en

arbetsplats - då samtliga tre faktorer krävs för att kunskapsdelning ska äga rum.

De två teorierna har valts för att tillsammans analysera empirin och således besvara studiens

syfte och frågeställningar. Teorierna kombineras med varandra för att studera

ämnesområdena värdeord, organisationskultur och kunskapsdelning. Scheins modell används

för att undersöka hur värdeorden är implementerade i företaget och hur värdeorden därmed

påverkar organisationskulturen. MOA-modellen används för att analysera empirin i

förhållande till hur de anställda upplever kunskapsdelning i relation till motivation och

förmåga tillsammans med den möjlighet som företaget ger, vilket berörs av

organisationskulturen. Teorierna kompletterar varandra genom att Scheins modell används

vid analys av respondenternas bild av värdeorden samt organisationskulturen, vilka är

faktorer som kan påverka kunskapsdelningen som analyseras utifrån MOA-modellen. Detta

för att i enlighet med studiens syfte studera hur anställda upplever värdeord,

organisationskultur och dess påverkan på kunskapsdelning inom företag.
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4. Metod
I detta avsnitt redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med

studiens genomförande, det vill säga valet av semistrukturerade intervjuer och hur dessa

genomfördes. Detta sätts i relation till studiens syfte att studera respondenternas upplevelse

av värdeord, organisationskultur och dess påverkan på kunskapsdelningen. Denna del följs av

motivering till den urvalsmetod som använts i studien. Därefter kommer en presentation av

uppsatsens material, vilket är en introduktion av de åtta respondenter som intervjuades i

studien samt de tre företag dessa respondenter arbetar på. Denna del följs av en

metoddiskussion som beskriver de val vi gjort i studien med hänsyn till genomförandet av

digitala, semistrukturerade intervjuer samt en beskrivning av de etiska aspekter som tagits

hänsyn till under arbetets gång. Avsnittet avslutas med en beskrivning av avvägningar när det

kommer till validitet och reliabilitet samt om den analysmetod som använts.

4.1 Genomförande
Denna studie ämnade studera medarbetares upplevelse av företag inom den privata sektorns

användning av värdeord. Detta skedde genom att studera värdeordens påverkan på

organisationskulturen samt värdeordens påverkan på kunskapsavdelningen mellan

medarbetare. Då studiens syfte är att studera medarbetarens upplevelse valdes

semistrukturerade intervjuer för att undersöka deras upplevelser på ett mer ledigt sätt.

Barmark och Djurfeldt (2020) menar att kvalitativa studier som genomförs med intervjuer

kan vara tillämpbar när det som ämnas undersökas är individers upplevelse, resonemang eller

känslor kring ett fenomen. Detta då intervjuerna tillåter ett bredare underlag att analysera

jämfört mot kvantitativa studier som möjliggör att studera samband mellan fenomen i större

utsträckning. Intervjuer kan i sin tur ha olika grader av struktur. Enligt Alvehus (2019) kan en

mer strukturerad intervju bestå av förutbestämda frågor som intervjuaren följer, medan en

ostrukturerad intervju liknar ett friare samtal som berör ett visst ämnesområde. En

semistrukturerade kan ses som ett mellanting där intervjun kan utgå från en intervjuguide

med öppna frågor samt där följdfrågor kan förekomma, för att få en bredare bild av

intervjupersonens upplevelse. Utifrån detta valdes en semistrukturerad intervjuform för att

besvara forskningsfrågorna i denna studie, genom att möjliggöra för medarbetarna att

utveckla sina resonemang kring sin upplevelse av värdeorden och dess påverkan.
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Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1), där samma frågor ställdes till

respondenterna. Utöver detta ställdes även följdfrågor för att få en bredare, mer nyanserad

bild av den erfarenhet och upplevelse som medarbetaren hade. De följdfrågor som ställdes

hade som syfte att få respondenten att använda egna ord för att beskriva olika scenarion.

Exempel på dessa frågor var: “varför?” eller “skulle du kunna utveckla?”. Andra exempel på

följdfrågor är då vi ställt frågor som är i anslutning till det som just sagts, en uppmaning till

respondenten att utveckla något hen själv precis nämnt. I Bryman (2016) kan läsas att

kvalitativa intervjuer varierar mycket i längd. Våra intervjuer var i snitt cirka 45 minuter men

varierade från 30 minuter upp till 60 minuter och genomfördes på de digitala

videoplattformarna Teams och Zoom. Samtliga intervjuer hölls med en respondent i taget där

vi som uppsatsförfattare var närvarande. I samtliga fall var det Wiklund som intervjuade

respektive Barrskog som antecknade. Detta för att få en så likartad intervjusituation för

respondenterna som möjligt.

Innan intervjuerna ägde rum skickades en samtyckesblankett (se bilaga 2) ut via mejl, vilken

muntligen godkändes av samtliga respondenter i början på intervjutillfällena. Samtliga

intervjuer spelades in på mobiler försedda med kodlås, för att möjliggöra transkribering av

materialet, som sedan förvarades på datorer med lösenordskrav. Efter det att transkriberingen

gjorts gick vi gemensamt igenom samt färgkodade materialet efter de teman vi upptäckt.

Exempelvis färgkodades några av dessa teman på följande vis; ljusorange för värdeord och

organisationskultur, neongrönt för kommunikation, ljuslila för företagets image, ljusrosa för

sociala aktiviteter, turkost för workshop. Därefter delade vi in de funna temana i rubriker och

underrubriker för att sedan påbörja analysarbetet.

4.2 Urval
Urvalet i studien var bekvämlighetsurval, vilket Alvehus (2019) menar möjliggör för att

forskaren kan kontakta respondenter som är lättillgängliga genom att det redan finns en

etablerad kontakt alternativt ett delat kontaktnät. Bryman (2016) nämner att snöbollsurval är

en form av bekvämlighetsurval men som kännetecknas av att forskaren endast tar kontakt

med ett mindre antal personer. Dessa hjälper sedan till att finna fler respondenter som är av

intresse för studien. Vidare menar Alvehus (2019) att en nackdel med bekvämlighetsurval är

att urvalet inte motsvarar populationen i samma utsträckning som slumpmässiga urval gör.

Därutöver menar han att en nackdel är att de medverkande kan ingå i samma sociala krets,
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vilket kan leda till alltför lika svar som inte motsvarar populationen (Alvehus, 2019). Bryman

(2016) påtalar dessutom att ingen studies resultat går att generalisera på en hel population,

utan endast på den population som undersökningen gjorts på. Han understryker vidare att just

bekvämlighetsurval har begränsningar när det kommer till generaliserbarhet.

På grund av tidsramen som denna studie skulle genomföras inom samt att respondenterna

som medverkade i studien skulle arbeta på företag som använde sig av värdeord valdes

bekvämlighetsurval men med ett inslag av snöbollsurval på ett av företagen. Detta

möjliggjorde att de företag som vi sedan tidigare visste hade värdeord kunde kontaktas direkt,

då vi hade fått kontakt med respondenterna via vårt kontaktnätverk. Vi ämnade att intervjua

nio personer, tre från varje företag, men på grund av ett sent avhopp har studien endast åtta

respondenter. Ur generaliseringssynpunkt är vi medvetna om att studiens resultat inte går att

applicera på en population i stort, inte ens på det egna företaget, i och med att urvalet är

alltför litet och att bekvämlighetsurval har använts. Däremot kan studien ge en fingervisning

till vad som i framtiden kan vara värt att undersöka vidare.

4.3 Material
Åtta respondenter från tre olika företag har deltagit i studien. För att behandla de som valt att

medverka konfidentiellt har respondenternas namn ersatts med pseudonymer. Företagen som

studerats har benämnts som Företag A, Företag B och Företag C för att avidentifieras. De

namn som börjar på bokstaven A, B respektive C har valts för att markera vilka respondenter

som är anställda på vardera företag. Respondenterna som namngetts Arvid, Alice och Annika

är således anställda på Företag A, medan Benjamin och Bruno arbetar på Företag B och

slutligen Carina, Carl och Christer på Företag C.

4.3.1 Introduktion av Företag A och dess respondenter

I studien intervjuades tre medarbetare, betecknade Arvid, Alice och Annika, med olika

befattningar från ett företag inom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Företaget

rubriceras i studien som Företag A och finns både i Sverige men även internationellt i totalt

tre länder. Verksamheten har en bredd bland sina anställningar och det finns olika typer av

montörer samt tjänstemän inom bolaget, där de tre respondenterna hade varierande

befattningar som tjänstemän. Tidigare har organisationen haft värdeorden affärsmässig,
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simpel, kunskap och finess men dessa ord har sedan några år tillbaka ersatts med fyra

värdeordsmeningar: vårda företaget, håll det simpelt, ta ansvar och vara förutseende.

Respondenterna arbetar på olika avdelningar på företaget. Arvid har arbetat på organisationen

under ett år, vilket även Alice har. Annika har varit anställd på företaget i tiotalet år inom

olika befattningar, den nuvarande tjänsten har hon haft i flertalet år.

4.3.2 Introduktion av Företag B och dess respondenter

Företaget som av konfidentiella skäl benämns som Företag B i denna studie är ett

internationellt företag som tillverkar och säljer en livsmedelsprodukt. Verksamheten har sitt

huvudkontor i ett europeiskt land men är aktiva över stora delar av världen. Värdeorden som

finns på företaget är: målinriktning, teamwork, innovation och utveckling.

Två anställda från olika avdelningar men med liknande tjänster och arbetsuppgifter

intervjuades i studien, dessa har namngetts Benjamin och Bruno. Respondent Benjamin har

arbetat på företaget ett år och Bruno har varit anställd på företaget i flera år inom olika roller,

den nuvarande befattningen har han haft omkring ett år.

4.3.3 Introduktion av Företag C och dess respondenter

Företaget som benämns som Företag C är aktiva inom byggbranschen. De tillhör en koncern,

som valts att namnges som Koncern C, vilken är en av de ledande inom byggbranschen på

den svenska marknaden. Det är ett internationellt företag som har sitt huvudkontor i Sverige.

Företag C har anställda med varierande befattningar, allt från tjänstemän till montörer.

Företagets värdeord är: grundade, utvecklande, personliga och tillförlitliga (GUPT).

Respondenterna som intervjuats från företaget betecknas i studien som Carina, Carl samt

Christer och de har skilda roller som tjänstemän på olika avdelningar. Carina har arbetat inom

verksamheten i tiotalet år och har haft den nuvarande befattningen i flera år. Carl har nyligen

bytt tjänst men har genom åren haft olika roller på företaget. Han har arbetat på Företag C

under två separata perioder och har totalt varit anställd på företaget i över tio år. Christer har

arbetat på företaget i tiotalet år och har de senaste åren haft den nuvarande befattningen.
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4.4 Bearbetning av material och analys
Den analysmetod som använts vid bearbetningen av råmaterialet var en tematisk analys.

Denna form av analys innebär att texten har kodats efter olika områden eller övergripande

teman som är av intresse för forskningsområdet (Bryman, 2016), det vill säga teman som var

ofta förekommande under intervjuerna och var relevanta för studiens syfte. Vi har i enlighet

med syftet därför fokuserat på teman som på olika sätt berör de studerade företagens

värdeord, organisationskulturer och kunskapsdelning. Dessa teman var: de anställdas åsikter

om värdeord, upplevelse av företagets arbete med värdeorden, normer inom verksamheten,

organisationens image, de anställdas bild av stämningen på arbetsplatsen, gemenskapen,

deltagande i sociala aktiviteter, utbildningar och workshops, kommunikationen mellan

medarbetare, graden av missförstånd mellan anställda samt verktyg från företaget i form av

informations- och kommunikationsplattformar. De teman i intervjuerna som berörde liknande

aspekter har sedan bundits samman för att få en helhetsbild av respondenternas upplevelser

av förhållandet mellan värdeord, organisationskultur samt kunskapsdelning. Detta presenteras

i resultatavsnittet som följande underteman: de anställdas åsikter om värdeord, introduktion

till värdeord, värdeord i förhållande till företagets normer, organisationskultur och värdeord,

organisationskultur och sociala aktiviteter, kunskapsdelning och värdeord samt

kunskapsdelning och organisationskultur.

I denna studie har det textmaterial som analyserats kommit från intervjuinspelningar vilka har

grovtranskriberats för att sedan färgkodas utefter teman. Det transkriberade materialet

uppgick till 93 sidor i punktstorlek 12 med typsnitt Times New Roman samt med 1,5 i

radavstånd. Intervjuerna transkriberades i sin helhet, sånär som presentationen av oss som

författare, av studien och studiens syfte, vilka exkluderades. Även respondentens

godkännande av samtyckesblanketten samt samtalets avslutande fraser där vi tackar för

respondenternas medverkan, exkluderades. De teman som färgkodats har varit berättelser

som legat i linje med det som andra respondenter har återgett, så som delade upplevelser av

värdeorden på företaget. Men även beskrivningar som stuckit ut från mängden har markerats,

då de delgett en unik bild av ett fenomen. Exempel på detta är när det framkom att det endast

var en respondent som inte introducerats till företagets värdeord. Ahrne och Svensson (2015)

påtalar att denna empiri är viktig att inkludera i en analys då den tydliggör åsikter som skiljer

sig från mängden. Författarna menar att forskare inte prompt behöver utgå från att alltid

beskriva de mest frekvent förekommande åsikterna. Vi har därför valt att utgå från både
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vanliga samt ovanliga utsagor när vi har tematiserat materialet. Därefter valde vi de citat som

bäst beskrev respondentens ståndpunkter för att sedan analysera dessa utifrån de valda

teorierna.

Vi har valt att namnge respondenterna istället för att exempelvis tilldela dem en siffra då det

blir både mer personligt, men även enklare att särskilja respondenterna från varandra. Vi

väljer därför att namnge respondenterna med mansklingande namn för de respondenter som

identifierar sig som män och kvinnoklingande namn för de som identifierar sig som kvinnor.

Vi är medvetna om att det kan uppstå en problematik kring könsskillnader, då det kan finnas

förutfattade meningar som påverkar läsaren. Men i och med att vår studie inte studerar

könsaspekter har vi helt valt att bortse från den eventuella påverkan kön har på

respondenternas svar. I linje med detta görs inte heller resonemang om hur ålder kan påverka

respondenterna. Detta då vi inte ser att det explicit är relevant för deras upplevelse av

värdeorden. Därutöver har värdeorden på företagen delvis modifierats i de fall orden varit

specifikt associerade med företaget i fråga. Synonymer och andra små justeringar har

förekommit men fokus har varit att värdeordens budskap ska bestå.

4.5 Validitet och reliabilitet
I den genomförda studien har både validitet och reliabilitet tagits hänsyn till, på så vis att

frågorna har formulerats på ett sätt som möjliggjort för oss att besvara våra frågeställningar i

enlighet med det valda syftet. Det inhämtade materialet från intervjuerna ansåg vi således

vara relevant för studien. Bryman (2016) beskriver validitet som en bedömning av huruvida

de slutsatser som dragits utifrån materialet de facto hänger ihop eller ej, det vill säga om de

korrelerar med varandra. Han beskriver vidare reliabilitet som huruvida en studies resultat

blir detsamma om samma studie genomförs på nytt. Om resultatet påverkas av slumpen eller

om det framgår att andra tillfälliga faktorer påverkar resultatet har studien såldes en dålig

reliabilitet.

En felmarginal vi kan se när det kommer till validitet är om respondenterna exempelvis

förstått samma fråga på olika sätt. Vidare har vi märkt att respondenterna har haft olika lätt att

minnas sitt företags värdeord eller på vilket sätt de introducerades på samt vilken bild de hade

av företaget innan de tog anställning där. Denna problematik har uppstått då vissa

respondenter jobbat på arbetsplatsen i tiotalet år. Detta är att jämföra med de respondenter
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som endast varit anställda i ett par månader och som istället hade tydliga minnen av hur deras

introduktion till värdeorden såg ut och hur bilden av företaget var innan de började arbeta där.

En annan men motsatt tendens vi upptäckt var att de som hade jobbat en kortare tid på

företaget istället ibland hade dålig koll på vilka företagets värdeord var eller att de ännu inte

hade skaffat sig en personlig relation till, en egen innebörd av, värdeorden. Dessa typer av

frågor blev således istället svåra att svara på för nyanställda. Båda dessa scenarion kan

resultera i att validiteten blir lidande, men vi menar på att detta bör ha kompenserats av

faktumet att vi intervjuat flertalet individer från samma företag samt att det endast var ett

fåtal frågor som involverade att respondenten behövde minnas specifika saker. Vi menar

därför på att resultatet inte bör ha påverkats allvarligt.

När det kommer till arbetets reliabilitet har vi med hjälp av det standardiserade

intervjuguiden möjliggjort för respondenterna att få så lika förutsättningar som möjligt. Vi

undvek således att omformulera de förutbestämda frågorna i största möjliga mån, även om

frågor tillkom i majoriteten av intervjuerna. Detta beror på att studien genomgående använt

sig av en semistrukturerad intervjuteknik. Valet av intervjuteknik har av naturliga skäl därför

lett till att det blivit en viss skillnad intervjuer emellan. Däremot var detta nödvändigt för att

stärka studiens validitet då frågor som missförståtts därav kunde förtydligas - ett medel som

inte tillåts vid helt strukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuguiden har

dessutom gjort att en naturligt god struktur uppstått vid bearbetningen av materialet, något

som bidragit till en förhöjd reliabilitet. Vidare har vi genom att intervjua alla respondenter

tillsammans undvikit att tolka respondenternas svar felaktigt, något vi ser kan ha lett till en

mer korrekt tolkning av det som respondenterna sagt. Därutöver har det alltid varit samma

person av oss två som har intervjuat och samma person som har fört anteckningar vid

intervjutillfällena. Detta för att förutsättningarna ska vara så likvärdiga som möjligt för

respondenterna. Slutligen är vissa av våra frågor, exempelvis om stämningen på

arbetsplatsen, något som respondenterna kan uppleva olika över tid. Detta kan således

påverka studiens reliabilitet och är något vi har varit medvetna om vid studiens analysarbete.

4.6 Etiska aspekter
Vid genomförandet av forskningsstudier finns det ett par forskningsetiska principer som de

som genomför studier behöver ta hänsyn till, vilka utformats av Vetenskapsrådet. Dessa

principer består av fyra huvudkrav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet,
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De uppräknade kraven har utformats med målet

att skydda den enskilda individen och dennes integritet i forskningssammanhang, det så

kallade individskyddskravet. Förutom dessa fyra huvudkrav finns åtta regler som därutöver

måste följas vid genomförandet av forskningsstudier, regler som utformats för att underlätta

tolkningen av vad huvudreglerna de facto innebär. Exempel på dessa regler är att

respondenterna närhelst hen vill kan avbryta studien utan några konsekvenser, att

respondentens distinkta drag så som namn och företag avidentifieras, att respondenterna ska

informeras om studiens syfte samt att obehöriga inte ska kunna komma åt det inspelade

materialet (Vetenskapsrådet, 2002; Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2016). Vi har noga

gått igenom dessa regler för att se till att kraven har uppfyllts i enlighet med Vetenskapsrådets

manual för forskningsetiska principer. Alla respondenter har således blivit informerade om

sina rättigheter innan de medverkat i denna studie. För att säkerställa att studien skulle

genomföras på korrekt sätt och där individskyddskravet följts, har vi låtit respondenterna

muntligt godkänna vår samtyckesblankett (se bilaga 2) innan påbörjad intervju. Detta för att

tydligt uppfylla principen kring informerat samtycke.

I och med att företag kan ha unika värdeord - eller till och med har skapat akronymer utifrån

de valda värdeorden - vilka är lätta att koppla samman med företagen i fråga, har vi valt att

använda likvärdiga synonymer till dessa ord för att hedra konfidentialitetskravet. Vi har

däremot lagt en hel del tanke bakom de valda synonymerna för att inte förlora kärnan i

värdeorden. Respondenterna i denna studie har, med tanke på detta, behandlats så

konfidentiellt som möjligt och allt intervjumaterial har efter studiens avslut raderats.

Därutöver har allt inspelat material förvarats på mobiltelefoner försedda med kodlås samt att

allt transkriberat material har förvarats på datorer försedda med lösenord. Detta för att

förhindra obehöriga att komma åt materialet.

4.7 Metoddiskussion
Den genomförda studien har utgått från en semistrukturerad intervjuteknik där en

intervjuguide med totalt 37 frågor förberetts, men där ytterligare frågor tillkommit där vi som

intervjuare ansett det lämpligt. I enlighet med Alvehus (2019) ska alla respondenter få samma

frågor vid semistrukturerade intervjuer, vilket är fallet i denna studie. Bryman (2016) nämner

dessutom att frågor i semistrukturerade intervjuer inte nödvändigtvis behöver komma i

samma ordning. Han argumenterar vidare för att den största fördelen med semistrukturerade
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intervjuer är just flexibiliteten den erbjuder. De följdfrågor som ställts har i regel kretsat kring

att uppmuntra respondenten till att utveckla sitt svar eller att förklara otydligheter. Följdfrågor

har således ställts vid behov för att kunna inhämta relevant information (Ahrne & Svensson,

2015).

Vidare har vi varit noga med att inte ställa ledande frågor och att använda ett lättförståeligt

språk (Bryman, 2016). Vi såg att det fanns vissa utmaningar i att behandla samtliga

respondenter likartat då många gav olika långa svar på samma fråga eller uttryckte sig mer

eller mindre tydligt. Men i och med att intervjumaterialet resulterade i någorlunda lika långa

intervjuer och fylliga svar, i och med att vi ställde frågor i stil med “varför var det

bra/dåligt?” och “varför tyckte du så?” till de som gav kortare svar, anser vi att vi lyckades

parera denna utmaning på ett förhållandevis bra sätt.

Samtliga intervjuer i denna studie har genomförts digitalt. En svaghet som nämns i Ahrne och

Svensson (2015) om detta är att intervjuer som sker via videosamtal i större utsträckning

genererar mindre omfattande utläggningar från respondenter i jämförelse med fysiska möten.

Författarna nämner att sådant som att val av plats för intervju kan påverka hur respondenter

presenterar sig själv, något som i sin tur kan påverka svaren. Andra faktorer att vara

uppmärksam på och som nämns av Ahrne och Svensson (2015) är att intervjuer som

genomförs på en respondents arbetsplats kan göra att medarbetaren vill presentera sig i en

god dager. Slutligen nämner författarna att videosamtal kräver mer förberedelser då denna typ

av samtal lättare stannar av, jämfört med fysiska möten. Däremot är videosamtal

tidsbesparande för både intervjuare och respondent då restiden försvinner samt att mötestiden

kan kortas något i och med att mötets startande och avslutande går fortare då det enkelt går

med en knapptryckning. Tanken med de digitala mötena var att efterlikna ett fysiskt möte så

mycket som möjligt, och där det är möjligt att se varandra samt läsa av respondenternas

kroppsspråk. Utöver det underlättade den digitala intervjuformen då den möjliggjorde kontakt

med respondenter från olika städer.

Vi ser även att en del av respondenternas kroppsspråk faller bort vid digitala intervjuer i

jämförelse med fysiska möten. I och med att intervjuerna skedde just digitalt kunde vi inte

heller påverka vart respondenterna befann sig under intervjuns gång, något som Ahrne och

Svensson (2015) menar kan påverka den som blir intervjuad. Vi vet därför inte hur miljön

respondenterna befann sig i de facto påverkade deras svar. Vi ser dock att de digitala
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intervjuerna var ytterst tidsbesparande för både oss som intervjuare och respondenterna,

något som vi tror har varit en bidragande faktor till att vi fick tag på en större variation av

respondenter än om vi hade träffats fysiskt. Många respondenter beskrev sig nämligen ha

mycket begränsat med tid.

Information som möjliggjorde identifiering av respondenter och organisationer hanteras i

denna studie konfidentiellt, enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. I linje med detta har

några av värdeorden omformulerats samt respondenternas tilltalsnamn ändrats. Detta för att

på så sätt försvåra identifiering av företag och respondenter. Värdeorden ersattes således med

synonymer där fokus var att bevara originalordens mening. Valet att presentera värdeorden

trots att studien ämnar att studera de anställdas upplevelser av dem, var för att underlätta en

jämförelse mellan respondenterna och företagen. Detta då upplevelsen skulle kunna variera

beroende på vilka värdeord som förekommer samt hur dessa applicerats i verksamheten.

5. Resultat
Detta avsnitt är indelat i tre delar som avhandlar områdena värdeord, organisationskultur och

kunskapsdelning. Åtta underteman presenteras, inom vilka områdena behandlas mer i detalj,

dessa är: åsikter om värdeord, introduktion till värdeord, värdeord i förhållande till normer.

Följt av organisationskultur och värdeord samt organisationskultur och sociala aktiviteter.

Avsnittet avslutas med kunskapsdelning och värdeord samt kunskapsdelning och

organisationskultur. Empirin studeras utifrån Scheins modell och MOA-modellen för att

analysera det som ämnar besvara studiens syfte: hur anställda inom den privata sektorn

upplever värdeord, organisationskultur och dess påverkan på kunskapsdelning.

5.1 Värdeord
Studiens valda områden för undersökning är värdeord tillsammans med organisationskultur

och kunskapsdelning. Utifrån medarbetarnas upplevelser analyseras i detta avsnitt det

förstnämnda området, värdeord. Utforskandet av området värdeord sker i tre delar med fokus

på de likheter och skillnader som framkommer i empirin. Dessa tre teman är: de anställdas

åsikter om företagets värdeord, de anställdas introduktion till företagets värdeord samt

företagets värdeord i förhållande till redan existerande normer.
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5.1.1 Åsikter om värdeord

De anställdas åsikter om värdeorden var relativt blandade, men majoriteten talade i positiva

ordalag om arbetsplatsens värdeord. Företag B sticker dock ut som mest positiva till

värdeorden. Benjamin berättar att han tycker att värdeorden är “klockrena” i samband med att

han nämner sitt arbete med utveckling och målsättning på jobbet. När Bruno får frågan om

vad företagets värdeorden innebär för honom formulerar han sig som följer:

Jag tycker det är viktigt, värde, grundläggande ord, som man egentligen borde ha på varje
arbetsplats, tycker jag. Men här är det verkligen att vi jobbar framförallt med det. (Bruno)

Både Benjamin och Bruno uttrycker en mycket positiv syn på företagets värdeord och

nämner att de arbetar mycket med dem. Faktumet att Benjamin nämner att han arbetar med

utveckling och målsättning indikerar att det finns en korrelation mellan värdeorden och

respondentens arbetssätt. Scheins modell (1985) beskriver organisationskultur som uppdelad i

tre lager där det ytligaste, första, lagret kallas artefakter, det andra lagret för värderingar och

det tredje lagret för styrande antaganden. Det ytligaste lagret, artefakterna, menar han vara

den mer observerbara instansen. Denna nivå av organisationskultur är lätt att märka av, men

desto svårare för utomstående att tolka. Det översta lagret påverkas av de två nedersta,

värderingar respektive styrande antaganden. Ett företags värdeord kan anses tillhöra den

översta nivån, artefakter, då den består av språk och angivna värderingar. Det är även detta

lager som syns och hörs av de som inte är medlemmar i organisationen (Schein, 1985).

Respondenternas uttalanden tyder på att värdeorden är implementerade i organisationen i och

med att Benjamin beskriver att han att han inkorporerar dem i sitt arbete. Detta tyder således

på att värdeorden är implementerade. Vidare är det talande att Bruno säger att värdeorden är

så pass viktiga i hans arbete att han anser att alla arbetsplatser bör arbeta med värdeord. Detta

visar att han har en högst positiv bild av arbetsplatsens värdegrundsarbete. Det visar också att

Företag B tycks göra ett bra jobb när det kommer till implementeringen av deras värdeord.

På Företag C talar respondenterna också i positiva ordalag. Både respondenterna Carl och

Christer talar varmt om företagets värdeord, GUPT. När Christer får frågan vad han tycker

om företagets värdeord uttrycker sig enligt nedan:

Jag tycker dem är bra. Det tycker jag verkligen att de är. [...] De finns alltid med, vad man ska
tänka på. Och även utveckling framåt finns ju med. (Christer)
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Likt Christer uttrycker sig även Carl positivt. På frågan vad han tycker om värdeorden

berättar han att “de ligger mig varmt om hjärtat”. Detta tyder på att Företag C har lyckats med

implementeringen av värdeorden, sett till att de anställda är välvilligt inställda till dem. Men

också då de två har en relation till orden, utifrån det Carl och Christer beskriver. Christer

nämner att de alltid finns med honom i hans arbete, något som också tyder på att värdeorden

har satt sig i organisationen på flera nivåer i Scheins (1985) modell. Den andra nivån i

nämnda modell, värderingar, karaktäriseras av att de styr medarbetarnas mål, ideal, strategier,

principer samt värderingar. Den tredje nivån, styrande antaganden, karaktäriseras av de

normer och antaganden som är underliggande, omedvetna och starkt befästa i organisationen.

Christers och Carls uttalanden tyder således på en förankring till nivå två eller tre.

Carina uttrycker sig i likhet med Carl och Christer positivt om Företag C:s värdeord, om än

inte riktigt lika positivt. På frågan vad värdeorden innebär för henne berättar Carina att hon

anser att värdeorden är som en “lätt uppförandekod” samt att hon tycker att orden är “ganska

bra”, då de inte är svåra att ta till sig. Carina tycks således generellt sett ha en positiv syn på

företagets värdeord. Det intressanta i det hon berättar är att Företag C:s värdeord är enkla att

ta till sig och är lättförståeliga. Detta är en viktig del vid implementering av värdeord då en

otydlighet av vad orden innebär kan förhindra att de kan nå organisationens andra och tredje

lager enligt Scheins (1985) modell. Det är onekligen svårt att implementera värdeord på en

värderingsnivå samt på nivån för styrande antaganden om inte de anställda förstår vad

värdeorden innebär. Företag C har således medarbetare som inte bara förstår värdeorden, utan

har knutit an till dem på ett djupare plan än bara Scheins modells första lager med artefakter.

När det kommer till Företag A:s åsikter om de valda värdeorden är det mer spretigt. Två av

respondenterna, Alice och Annika uttrycker sig positivt om värdeorden. Framförallt Annika

har mycket positivt att säga om värdeorden. Hon menar på att de är “väldigt, väldigt bra” och

att de efterlevs i hela organisationen, utifrån vad hon har sett under de år hon har arbetat på

Företag A. Däremot ställer sig en anställd, Arvid, inte lika positiv till företagets värdeord.

Han berättar följande om dem när han får frågan vad han tycker om företagets värdeord:

Jag kan tycka att de är lite för generella och att man liksom inte riktigt vet hur man ska
applicera dem på sitt jobb. Jag kan tänka mig att om man jobbar i en annan position [...] då
kanske det blir på något annat sätt. Men om man jobbar inom den här avdelningen så är det
inte riktigt att man kan ta till dem på samma sätt, så känner jag. (Arvid)
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Ovanstående citat konstaterar att något har gått snett vid implementeringen av värdeorden.

Arvid uttrycker att han inte känner igen sig i värdeorden och inte har någon användning för

dem i sitt arbete. Företag A kan analyseras utifrån Scheins (1985) modell på så sätt att det

tydligt kan ses att värdeorden, nivå ett i modellen, inte har lyckats implementeras i hela

verksamheten. Värdeorden har således inte fått fäste ordentligt i organisationskulturen, det

vill säga nivå två och tre i modellen. Arvid pekar dock på att det förmodligen går att applicera

värdeorden bättre på andra delar av företaget, trots att han själv inte finner dem användbara.

Detta tyder således på att det finns skillnader avdelningar emellan. I kontrast till det Arvid

beskriver, berättar Alice följande när hon får frågan vad hon tycker om företagets värdeord:

Jag tror att de kan vara lite svåra att ta till sig, eller ta lite längre tid innan det sätter sig. Men
annars så tycker jag att de är bra, de är öppna och man kan anpassa dem till sig själv. Men vi
är inte där i dagsläget att alla känner igen värdeorden och att vi verkligen brinner för dem, att
det är det här vi står för. Vi har inte kommit dit helt enkelt. (Alice)

Arvids och Alice citat blir intressanta i förhållande till varandra då de uttrycker motstridiga

åsikter om värdeorden. Arvid upplever att de är för generella, medan Alice tvärtom tycker att

värdeorden är bra av samma anledning - att de är så pass öppna och anpassningsbara. Vidare

beskriver Alice inte en lika positiv bild av Företag A:s värdeord som Annika gör. Alice

uppvisar en medvetenhet kring den implementeringsproblematik företaget har. Hon ser att

värdeorden inte har arbetats in ordentligt i organisationen, trots att orden funnits i företaget i

flertalet år. Antalet år värdeorden har funnits tycks således inte korrelera med hur pass

implementerade de är. Vid närmare anblick av Alice, Arvids och Annikas uttalanden kan

slutsatsen dras att åsikterna om värdeorden är tudelade i företag A. Citaten visar således att

Företag A har en problematik med implementeringen av sina värdeord. Citaten visar även att

det kan finnas stora skillnader mellan avdelningar. Respondenternas åsikter om värdeord

varierar och en skillnad som kan ses i intervjumaterialet är när respondenterna fick frågan om

hur de blev introducerade till värdeorden, vilket studeras i nästkommande undertema.

5.1.2 Introduktion till värdeord

En relevant faktor att undersöka är hur väl värdeorden har befäst sig i förhållande till hur

introduktionen såg ut. Respondenternas upplevelser av företagens värdeord och hur de

introducerades visar på gemensamma nämnare. Arvid från Företag A berättar följande när

han får frågan om när han blev introducerad till företagets värdeord:
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Jag tror aldrig jag fått dem introducerade själv, så jag fick leta upp dem själv faktiskt. [...] Jag
känner väl att det borde vara någon från början som kanske talar om dem under
introduktionen, men det var det inte. (Arvid)

Av alla respondenter i denna studie är Arvid den enda som inte har fått en introduktion till

företagets värdeord. Han har på eget bevåg letat upp värdeorden i företagets intranät inför vår

intervju. De två andra respondenterna från Företag A uppger, till skillnad från Arvid, att de

har fått en introduktion av företagets värdeord. Annika, som jobbat på företaget under flera

år, berättar att hon hade en två timmars workshop under sin introduktion i vilken företagets

värdeord presenterades. Vidare redogör Alice utförligt för sin introduktion till värdeorden och

vad de gått igenom. Respondenternas svar tyder på att det finns stora skillnader mellan hur

introduktionen av värdeorden ser ut på olika avdelningar, även inom samma företag.

Respondenterna från samtliga företag uttrycker att de har fått noggranna genomgångar av

företagets värdeord, utom Arvid. Dessa genomgångar har letts av vederbörandes chef samt att

värdeorden har presenterats minst en gång, ibland flertalet gånger. Ett företag som

återkommande har genomgång av sina värdeord är Företag B. När Benjamin får frågan när

han blev introducerad till företagets värdeord beskriver han sin introduktion som följer:

Första gången jag tror jag blev introducerad av dem, lite fort, det var när vi hade en så kallad
onboarding, så att när man började på Företag B så var det väl efter två veckor, tror jag. [...] Ja
och sen nu så när Covid släppte, så körde de en ordinarie onboarding med oss som hade börjat
under det senaste året. (Benjamin)

Till skillnad från Företag A:s inkonsekventa introduktion till värdeorden kan man utifrån

Benjamins uttalande se att värdeorden arbetas med mer i Företag B. Detta ligger i linje med

det Bruno beskriver, då han berättar att han introducerades till värdeorden under företagets

onboarding. Bruno nämner dessutom att de under Företag B:s årliga konferens går igenom

värdeorden igen. Företag C tycks arbeta på ett liknande sätt när det kommer till nämnandet av

värdeorden under den nyanställdas introduktion. Carl beskriver nedan sin första period på

arbetsplatsen när han får frågan när han blev introducerad till företagets värdeord:

När man anställdes, då gick man igenom och fick det med sig, så att säga, ja, i själva
introduktionen av själva företaget, så gick vi igenom GUPT:en. Vad företaget stod för och hur
de ville, ja, hur man jobbar när man jobbar på Koncern C och vad man har för kärnvärden, så
att, det, det var ganska tydligt. (Carl)
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Carl beskriver ovan att de hade en genomgång av värdeorden i samband med introduktionen.

Han beskriver dessutom genomgången av värdeorden som “tydlig”. Även Carina nämner att

hon fick en presentation av värdeorden när hon började arbeta på Företag C. Christer berättar

samma sak, att en genomgång av värdeorden skett när de skapades, då Christer arbetat där

sedan innan de fanns. Han nämner därutöver att han haft flertalet genomgångar av företagets

värdeord efter den begynnande presentationen, även han för flertalet år sedan.

Tydliga värdeord tycks underlätta för användandet av värdeorden i den anställdas arbete. En

genomgång av värdeorden bör således ha en positiv påverkan på dess implementeringsgrad i

företaget utifrån Scheins (1985) modell. Detta då tydlighet är en förutsättning för att värdeord

ska gå från artefakt-nivån till de två djupare nivåerna, värderingar och styrande antaganden.

Det är svårt för en anställd att ta till sig ett företags värdeord om denne inte först förstår vad

de innebär. Vid en jämförelse av företagen ses att Företag B och Företag C, som haft en tidig

introduktion av värdeorden samt repeterar dem, även tycks ha medarbetare med en mer

positiv inställning till värdeorden. Det är värt att poängtera då Företag A, som varit

inkonsekventa med när värdeorden introducerats, har anställda som uttrycker en negativ bild

av företagets värdeord. Introduktionen kan således påverka de anställdas åsikter om

värdeorden. För att undersöka i vilken grad värdeorden är implementerade i organisationen

studeras även värdeorden i relation till företagets normer. Detta för att se hur respondenterna

upplever att företagets arbetssätt stämmer överens med de observerbara värdeorden.

5.1.3 Värdeord i förhållande till normer

De värderingar som företaget har kan ses komma inifrån organisationen och värdeord som

väljs kan således spegla dessa, i enlighet med Scheins (1985) modell. Denna tydliggör att ett

företags värdeord skapas utifrån de värderingar och styrande antaganden som redan finns i de

två nedre lagren. De två respondenterna från Företag B, Bruno och Benjamin, resonerar

likartat när det kommer till deras uppfattning av förhållandet mellan arbetsplatsens normer

och de värdeord som valts. När Bruno får frågan hur han upplever att värdeorden förhåller sig

till arbetsplatsens normer beskriver han förhållandet som följer:

Jag upplever att det är väldigt likt det som är i hela bolaget, det är inget som sticker ut som jag
ser, som jag inte håller med stämmer överens. Allt är verkligen, det stämmer. (Bruno)

Bruno beskriver en samstämmighet mellan de normer som finns på arbetsplatsen kontra

värdeorden. Detta kan ses som önskvärt ur ett organisatoriskt perspektiv då värdeorden blir
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lättare att efterleva i och med att de överensstämmer på alla tre nivåer i Scheins (1985)

modell. Arbetet med implementering blir enklare då det inte är nya värderingar som ska

tryckas ut i organisationen. Företag B tycks således ha värdeord som ligger i linje med den

kultur som finns i lager två och tre - värderingarna och de styrande antagandena. Tvärtom kan

företag även arbeta med organisationskultur från motsatt håll. Ledningen kan exempelvis

välja värdeord som symboliserar värderingar de vill implementera men för närvarande inte

har. Detta som ett sätt att påverka eller förändra kulturen hos företaget i önskad riktning.

Organisatorisk problematik kan uppstå om värdeorden har haft bristande implementering, då

den krockar med organisationens redan existerande värderingar och normer. Alice beskriver i

följande citat varför Företag A valt de nuvarande värdeorden:

Och jag vet också att det här värdeordet sattes in just för att det här företaget ju har varit
väldigt reaktivt. [...] Till exempel på min avdelning har de haft för få medarbetare, så de har
inte haft möjligheten att jobba förutseende och då är man lite, hela tiden lite efter. (Alice)

Alice nämner att deras värdeord, vara förutseende, har kommit som en motreaktion till hur

företaget tidigare arbetat - reaktivt. Risken med att välja värdeord som går emot hur företaget

arbetar eller går emot de värderingar och styrande antaganden som existerar i kulturen är att

orden inte implementeras ordentligt. I och med att det andra lagret i Scheins (1985) modell,

värderingarna, vägleder medlemmarna när det kommer till beteende, kan man utifrån Alice

resonemang se att det blir en direkt motsägelsefull situation mellan värdering och beteende.

Detta är något Schein (1985) påpekar är vanligt specifikt i det andra lagret. Denna konflikt

mellan invant beteende och kolliderande värdeord blir tydligt i Företag A där två av

medarbetarna, Alice och Arvid, ger uttryck för att de existerande normerna och de valda

värdeorden inte stämmer överens. Arvid uttrycker sin bild av denna normkrock nedan:

Man får väl en annan uppfattning när man sitter på insidan, att det är någonting, ett mantra,
som att säga det här gör vi, så här jobbar vi, det här är vi bra på, medan vi kanske inte riktigt
gör det på det sättet som man säger. Det är den känslan som jag fått. Jag tror att det inte är
specifikt bara för Företag A, utan det är ganska vanligt inom många verksamheter att man
säger att man ska vara på ett visst sätt, att man kanske inte följer det. (Arvid)

I detta citat tydliggörs hur värdeord som inte har implementerats ordentligt kan göra mer

skada än nytta. När anställda inte känner igen sig i företagets värdeord eller anser att de

värderingar som visas upp externt inte stämmer överens med de som existerar internt, kan en

frustration uppstå. Detta blir tydligt utifrån det Arvid berättar. Scheins (1985) tredje lager, de

styrande antagandena, beskrivs bestå av underliggande och omedvetna tanke- och
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beteendemönster. Författaren nämner att dessa styrande antaganden är svåra att förändra.

Detta speglas i Arvids citat om att en snedvriden bild av företaget existerar. Utifrån teorin

tycks Företag A ha svårigheter att implementera de nya värdeorden. Något som förmodligen

beror på att de inte har lyckats komma åt organisationskulturen på samtliga tre nivåer.

Förhållandet mellan värdeorden och arbetsplatsens normer berättar både Carl och Christer

korrelerar med varandra. Carl uttrycker att de “förhåller sig väldigt väl” medan Christer

uttrycker att “det funkar bra”. Carina har en lite mer ingående utläggning, hon formulerar

relationen mellan företag C:s värdeord och de rådande normerna som följer:

Här tycker jag att de efterlevs bra, ändå. [...] Jag tycker de efterlevs i den formen att man
försöker engagera sina medarbetare, alltså att man ska vara delaktig, det är ju liksom en stor
grund i liksom, hur arbetet ska utföras. Att man liksom inte kommer bara med klara direktiv,
utan att man försöker ha en levande diskussion med de anställda. (Carina)

Företag C har ett värdeord som uppmanar till utveckling, vilket tycks ligga i linje med hur

Carina beskriver att företaget arbetar. Det Carina nämner om att vara delaktig och att

engagera sina medarbetare kan härledas till Företag C:s värdeord som uppmuntrar de

anställda till att vara personliga. Det samtliga respondenter på Företag C berättar tyder på att

värdeorden i organisationen har implementerats på samtliga tre nivåer i Scheins (1985)

modell. Detta i och med att de anställda själva återger att de ser en samstämmighet mellan

värdeorden, den ytligaste nivån i modellen där artefakter huserar, ända ned till nivå två och

tre, där värderingar och styrande antaganden är. Då värdeord på företag i olika grad kan

påverka organisationskulturen kan det även vara relevant att studera hur de anställda upplever

just kulturen på företag, vilket studeras närmare i nästkommande avsnitt.

5.2 Organisationskultur
I och med att företagets värdeord påverkar organisationskulturen och vice versa kretsar detta

avsnitt kring uppsatsens andra studieområde, organisationskultur. Vid studerandet av den

anställdas upplevelse av företagets organisationskultur framkom ett antal teman. Dessa

utrönades genom att se vilka likheter och skillnader respondenterna redogjort för under

intervjuerna. De teman som framkom i anknytning till studieområdet organisationskultur är

hur företagens organisationskulturer förhåller sig till sina respektive värdeord samt hur

företagens organisationskulturer påverkas av de sociala aktiviteter som anordnas.
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5.2.1 Organisationskultur och värdeord

Då Företag A inte har varit konsekventa med presentationen av värdeorden har detta

resulterat i en haltande introduktion till dem. Arvid beskriver stämningen som dålig och att

kollegor behandlar varandra med “brist på respekt” på hans avdelning. Han berättar även i sin

intervju att gemenskapen är “nästan inte existerade” och att det finns samarbetssvårigheter.

På frågan om han upplever att han är en del av gruppen svarar han följande:

Ja, inte så jättemycket faktiskt. Jag tror både att jag och kollegor har uppfattat att vi jobbar
väldigt mycket i silos. Alltså det här är det här, den avdelningen, det här är den. [...] Mellan
dem finns det inte så jättemycket arbete, men visst, vi har liksom veckomöten och såna saker
men jag tror att det är väldigt drabbat av att vi sitter så pass mycket hemma. (Arvid)

Tvärtemot Arvid beskriver Annika och Alice att stämningen är god. En viktig skillnad mellan

respondenterna är att Annika och Alice har fått en introduktion till Företag A:s värdeord

medan Arvid inte fått det. Ytterligare skillnader är att Annika och Alice beskriver en social

miljö på sina avdelningar och att de umgås med kollegor utanför arbetet. Annika uppger att

hon regelbundet besöker kollegor från andra städer. Vidare redogör Arvid för en brist på

samarbete. Vid närmare studerande noteras även att inga värdeord lägger vikt vid samarbete,

socialisation eller utveckling. Företag A:s värdeord, vårda företaget, håll det simpelt, ta

ansvar och vara förutseende, tycks snarare knyta an till hårdare värden. Inget av värdeorden

uppmuntrar specifikt till att lära känna kollegor eller arbeta kreativt, snarare tvärtom. Detta

bör tas i beaktning när det kommer till värdeordens implementeringsgrad hos Företag A.

När det kommer till Företag C uppger både Carin, Christer och Carl att både stämningen och

gemenskapen är god. Carl har dessutom bytt arbetsplats under ett par år men har valt att

komma tillbaka. På frågan hur han upplevelser arbetsplatsens gemenskap svarar han följande:

Jag tycker den är bra, faktiskt. Gemenskapen är bra. Sen är det väl vissa då, att man liksom,
kan ha lite olika åsikter och sånt där, det vore konstigt annars. Men i det stora hela är det en
jättebra grupp, och vi alla jobbar mot samma mål. [...] Mycket därför jag kom tillbaka också,
den känns stabil och vi jobbar för varandra och stöttar och hjälper varandra. (Carl)

Carl ger en varm bild av Företag C och nämner att han har återvänt till arbetsplatsen eftersom

stämningen och gemenskapen är så bra. Christer och Carina uppger samma sak, dock redogör

Carina främst för en god stämning inom hennes grupp, snarare än att stämningen på samt

mellan andra avdelningar är bra. Det som skiljer Företag C från Företag A är att den

förstnämnda har värdeord som uppmuntrar till kreativitet och socialisation samt att alla på
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företaget har fått en introduktion till värdeorden. Gemensamt för Företag C:s värdeord är att

de knyter an till mjukare värden som liknar personlighetsdrag. Huruvida värdeord blir lättare

att knyta an till om de är personligt formulerade kan således vara värt att se över. Något som

sticker ut hos Företag C är att varken Carina eller Christer uppger att de umgås privat med

kollegor medan Carl berättar att han gör det relativt sällan. Värt att ta i beaktning är dock att

både Carina och Carl är gift med varsin kollega. Resonemang kring umgänge med kollegor

utanför arbetstid blir i Företag C:s fall således svåra att göra beroende på hur det definieras.

Företag B sticker ut i materialet med sin goda stämning och gemenskap. Bruno berättar att

stämningen är “extremt god” och att arbetsplatsen har en inbjudande miljö där ingen lämnas

utanför. När Benjamin får frågan hur han upplever stämningen beskriver han följande:

Positiv, skulle jag säga. Delvis väldigt utmanande också men jag tycker alltid att vi lyckas
hålla en positiv stämning och en himla bra gemenskap. Det är en grym gemenskap. Man
knyter starka band till varandra trots att man är på håll, man jobbar väldigt mycket ihop med
människor. Så positiv och utvecklande. (Benjamin)

Bruno och Benjamin har fått ordentliga introduktioner, onboarding, vilka de nämner. Företag

B genomför även flertalet konferenser där medarbetarna påminns om värdeorden. De uppger

dessutom att de umgås med kollegor på fritiden, vilket gör att de sticker ut med sin sociala

jargong på och utanför arbetsplatsen. Därutöver kan noteras att flera av Företag B:s värdeord,

målinriktning, innovation, teamwork och utveckling, knyter an till sociala, kreativa och

samarbetsfrämjande drag. Samtliga värdeord är dessutom formulerade så att de liknar

personlighetsdrag, vilket är i kontrast till Företag A:s värdeord som är mer opersonliga.

Sammanfattningsvis tycks medarbetarnas introduktion till företagens värdeord och de

anställdas grad av socialisering med kollegor samt vilken typ av värdeord företagen har

påverka hur de anställda upplever organisationskulturen. Det som noteras i detta avsnitt är att

de företag som inte introducerat värdeorden för de anställda har haft svårare att implementera

dem på en djupare nivå än lager ett, artefakter. Samma sak gäller på företag där de anställda

inte socialiserar med varandra. Brist på socialisation tycks leda till svårigheter lager två,

värderingar, samt lager tre, styrande antaganden. Detsamma tycks gälla när det kommer till

värdeord. Opersonligt formulerade värdeord tycks vara svårare att ta till sig, som i Arvids

fall. Värdeord som inte uppmuntrar till socialisering, utveckling eller samarbete tycks också

vara svårare att implementera på en djupare nivå enligt Scheins (1985) modell. Respondenter
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som upplever att värdeorden är mer implementerade är även de som är nöjdast med företagets

stämning samt är de som deltar i flest sociala aktiviteter inom sina avdelningar. I och med

detta är sociala aktiviteter en aspekt som diskuteras mer ingående i nästa avsnitt.

5.2.2 Organisationskultur och sociala aktiviteter

Benjamin och Bruno beskriver en positiv bild av stämningen på Företag B. Båda berättar att

bolaget har två till tre dagars konferens sex gånger per år. Där brukar de anställda ha

workshops, informationsmöten samt teambuildingaktiviteter som exempelvis spadagar,

båtutflykter eller padelmatcher. Konferenserna är tillsammans med flera andra avdelningar

och när gruppaktiviteter genomförs blir medarbetarna indelade i lag från olika avdelningar.

Utöver det deltar de anställda i regionen i sociala aktiviteter utanför arbetstid varje månad.

Exempelvis i form av AW:s, bowling eller shuffleboard. Sociala aktiviteter är något Företag

B uppmuntrar till, därför finns det två anställda som är ansvariga för att planera dessa.

Alla på Företag C berättar att stämningen på arbetsplatsen är bra. Samtidigt beskriver Carina

att det finns en syn hos anställda att vissa avdelningar gör ett viktigare jobb än andra, att

avdelningar som omsätter mer är mer betydelsefulla. Detta är något som Carina själv sätter

sig emot då hon anser att varje del av företaget fyller en funktion för att helheten ska fungera

och verksamheten ska gå runt. Carina tror att arbetsplatsens synsätt kan leda till att anställda

inte presterar lika väl som de hade kunnat göra. På frågan hur hon upplever stämningen på

olika avdelningar samt hur den påverkar arbetsplatsen formulerar Carina sig som följer:

Går du runt och tänker jag jobbar på en avdelning som inte är viktig. Om du tänker dig
liksom, jag sitter och gör det här, och det här, och det här, men ingen tycker riktigt att det är
viktigt. Så det är klart, kanske, för företaget i stort så kan det bli ett väldigt tråkigt resultat, för
det kan ju bli så att man inte gör det lika bra som man borde göra. Dit har vi absolut inte
kommit, utan man kämpar på jättemycket. Men jag tror ju att det gör ont i hjärtat om du hela
tiden tror att du själv inte är tillräckligt viktig. [...] Oavsett vem du är så är du lika viktig för
att hela hjulet ska snurra runt, vår kund ska bli nöjd i slutändan. (Carina)

Carina menar att synsättet beskrivet ovan kan leda till sämre stämningen på arbetsplatsen.

Hon tror att motivationen att göra sitt arbete minskar om vissa tror att de inte är viktiga. Det

kan i sin tur påverka verksamheten, kunden samt den produkt som levereras. Respondenterna

berättar att de sociala aktiviteter som hela Företag C deltar i är julfesten. Vidare genomförs

främst sociala aktiviteter avdelningsvis, så som bowling och gokart, vilket sker två gånger per

år. Utöver detta sker under vår och sommar grilluncher en gång i månaden, där de anställda
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kan äta en längre lunch tillsammans Carina och Carl vittnar dock om uteblivna aktiviteter till

följd av Covid-19. På frågan vilka sociala företagsaktiviteter Carina deltagit i svarar hon:

Det var ett tag sen, det har ju varit lite corona och annat sånt där tjafsigt som har gjort att vi
inte har haft så mycket aktiviteter i sig. [...] Det är oftast avdelningsvis som man kör en kick
off, åker ut, spelar, åker gokart, bowlar och så vidare. Men när vi är allihopa så är det i stort
sett typ, om vi har haft möjlighet att ha julfest. (Carina)

För tre år sedan genomförde Företag C en omorganisering som Christer beskriver ha lett till

ett missnöje i organisationen. Carina berör problematiken kring omorganisationen och menar

att företaget efter förändringen behöver hitta nya samarbetssätt mellan avdelningarna.

Samtidigt som företaget genomförde omorganiseringen, vilken ledde till

samarbetsutmaningar samt en negativ syn på andra anställdas arbete, har Företag C inte haft

möjlighet till sociala aktiviteter i den mån de tidigare haft till följd av pandemin.

På Företag A råder det delade meningar om stämningen på arbetsplatsen. Annika berättar att

stämningen i stort är bra. Hon anser att det är en trevlig arbetsmiljö och hon är särskilt nöjd

med stämningen i den grupp hon arbetar i. De sociala aktiviteter som Annika har deltagit i är

av varierande slag med workshops, julbord, resor, forsränning och padelturnering. Dessa sker

fyra gånger per år och det är främst hennes avdelning som deltar, bortsett från större

aktiviteter som julbord. Annika ser positivt på aktiviteterna och menar att de bidrar till att

medarbetarna lär känna varandra på det personliga planet, vilket underlättar kommunikation

mellan kollegor. Det ger en bättre förståelse för vilka roller de anställda har och kan bidra

med i gruppen. Även Alice är nöjd med stämningen men delar inte Annikas bild helt. På

frågan hur Alice upplever stämningen på arbetsplatsen formulerar hon sina åsikter som följer:

Jag tycker att det är lite för stora klyftor ibland, att man inte riktigt känner varandra och det är
ett arbete som jag vet att vi jobbar mer på. Men själva stämningen i sig är ju otroligt bra och
folk har en god ton mot varandra. (Alice)

Alice menar att klyftorna främst ses mellan avdelningar men att hon upplever stämningen på

sin avdelning som god då de redan på Alice första dag hade en aktivitet. I likhet med Annika

berättar hon att aktiviteterna sker fyra gånger per år men att det är avdelningarna som styr

detta. Arvid arbetar på en avdelning som han beskriver genomför färre aktiviteter. Det senaste

halvåret har endast en workshop samt en social aktivitet ägt rum inom avdelningen. Han

upplever aktiviteten som positiv då hans avdelning har flera nyanställda och att detta stärkte
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sammanhållningen då den möjliggjorde för kollegorna att lär känna varandra. Dock berättar

Arvid, likt Alice, om en problematik mellan avdelningarna när det kommer till stämningen:

Under den tiden som jag varit där så har jag ju sett att den [stämningen] inte riktigt är på topp.
Det finns vissa interna motsättningar som jag har känt, att man kanske inte samarbetar så bra
som man skulle kunna göra och att man behandlar varandra med brist på respekt. [...] Så
stämningen skulle kunna vara trevligare, bättre. [...] Jag tror att just min avdelning inte har så
mycket integration med andra. (Arvid)

Arvid vittnar om en kultur med en dålig stämning där han upplever att det finns grupperingar.

Mellan avdelningar beskriver han att det är spänt och att det viskas mellan kollegor. Jämfört

med Alice och Annika som också arbetar på Företag A har Arvid en mer negativ upplevelse

av stämningen. Annika upplever gemenskapen som väldigt bra medan Alice uttrycker att den

kan bli bättre och att det kan finnas svårigheter med att lära känna anställda på andra

avdelningar. Arvid tycker att gemenskapen är dålig och nästan inte existerar. Däremot

beskriver han att den enda aktiviteten som de facto genomförts på hans avdelning “var guld”

för honom. Han beskriver i intervjun att möjligheten att få lära känna sina kollegor bättre var

ytterst positiv. Både Alice och Annika berättar om flertalet sociala aktiviteter de har deltagit i

medan Arvid inte har samma erfarenhet. Här skiljer det sig i möjligheterna de anställda får

från företaget. Vissa avdelningar arbetar mer med sociala aktiviteter medan andra avdelningar

inte delar det fokuset. Det är som tidigare nämnt avdelningarna som själva ansvarar för

aktiviteterna och aktiviteter som involverar fler avdelningar samtidigt sker enligt

respondenterna mer sällan.

Blumberg och Pringle (1982) menar att den anställdas potential att prestera kan förklaras

utifrån individens motivation, förmåga samt den möjlighet som miljön tillåter. Aspekten

möjlighet i MOA-modellen kan vara vilken möjlighet organisationen förser medarbetarna

med via stöd och verktyg (Bos-Nehles et al., 2013) samt sociala aktiviteter för att stärka

relationerna mellan medarbetare (Argote et al., 2003). Respondenterna på företagen i studien

har fått olika möjligheter att stärka relationerna med sina kollegor, vilket lett till variationer i

stämning samt gemenskap på arbetsplatsen. Bruno och Benjamin delger en positiv syn på

stämningen då de har flest aktiviteter, både inom och mellan avdelningar. Detta kan jämföras

med de upplevelser som respondenterna på Företag A och Företag C har. På dessa två företag

lyfter respondenterna en problematik med stämning och samarbete mellan avdelningar. Där

har de sociala aktiviteterna ett internt fokus då de genomförs inom, inte mellan, avdelningar.

Det kan således tyda på att de anställda inte får samma möjligheter som medarbetarna på
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Företag B beskriver att de får. Förutom att organisationskultur påverkar i vilken utsträckning

företag genomför sociala aktiviteter påverkar även organisationskulturen hur företags

kunskapsdelning ser ut, vilket kommer att diskuteras i nästkommande avsnitt.

5.3 Kunskapsdelning
Detta avsnitt behandlar hur företagens kunskapsdelning ser ut i förhållande till två

underteman: kunskapsdelning i förhållande till företagets valda värdeord respektive

kunskapsdelning i förhållande till den organisationskultur som råder på företagen. Dessa

underteman har arbetats fram utifrån jämförelser mellan det respondenterna har berättat.

5.3.1 Kunskapsdelning och värdeord

Två av respondenterna från Företag B beskriver hur kollegor delar information sinsemellan.

Bruno beskriver det kollegiala tillvägagångssättet för delandet av information när han får

frågan hur han upplever kommunikationen mellan kollegor på följande sätt:

Man tar inspiration från alla som egentligen har något att säga, så slår man ihop det så blir det
något bra. Och det spelar ingen roll om det är olikheter på jobbtid, hur man jobbar, olika sätt.
Där är det nog bara bra att vi får olika inspiration från alla, hur man kan förbättra sig på sitt
egna typ av sätt. [...] Man ringer någon och har de någon bra idé som man verkligen inte har
tänkt på, så tar man den delen och snor den eller gör om den till sin egna. (Bruno)

Benjamin berättar i likhet med Bruno att han delar med sig av information till sina kollegor i

en gemensam chattgrupp. Först och främst knyter respondenternas återgivningar an till

Företag B:s värdeord om teamwork och utveckling. Detta då arbetssättet visar på god

samarbetsförmåga samt utvecklingspotential i form av kunskapsdelning kollegor emellan.

Därmed kan arbetssättet kopplas till MOA-modellen (Argote et al., 2003), vilken innefattar

motivation, möjlighet och förmåga som arbetsplatsen ger de anställda. För att medarbetare

ska kunna visa prov på dessa egenskaper krävs att motivation finns i gruppen. Därutöver

krävs att företaget ger möjlighet till den anställda att arbeta på ett sätt som ligger i linje med

värdeorden. Benjamin nämner att arbetsgruppen har en gemensam chatt samt en

Facebookgrupp där kunskap utbyts, vilken inkluderar flera avdelningar. Detta visar att

Företag B ger de anställda motivation samt möjlighet att prestera i enlighet MOA-modellen

(Argote et al., 2003). Arbetsstrukturen visar även att värdeorden i Företag B har befästs så

pass väl i organisationen att Scheins (1985) tre nivåer av organisationskultur är involverade.

Detta då värdeorden teamwork och utveckling arbetas med tack vare de digitala plattformar

som Företag B bistår med. Detta gör således att värdeorden kan anses vara välimplmenterade.
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Respondenterna från Företag C delger att kunskapsdelningen på arbetsplatsen ibland brister.

Carl, som jobbat där i många år, beskriver företagets växande storlek som delvis problematisk

ur en kommunikationsaspekt. Han berättar att svarstiderna mellan avdelningar på företaget

har förlängts i takt med att bolaget växt. Detta har således lett till att kunder förväntar sig svar

snabbare än han kan ge dem. Då företaget har värdeordet tillförlitlig kan det argumenteras bli

en krock när Carl inte upplever att han kan prestera det kunden förväntar sig. Det kan ses som

att Företag C brister när det kommer till möjlighet för de anställda, enligt MOA-modellen

(Bos-Nehles et al., 2013). Därutöver leder motsatsförhållandet till att företagets värdeord inte

kan implementeras på ett djupare plan än nivå ett, artefakter, i Scheins (1985) modell. Detta

då nivå två, värderingarna, är direkt motsägelsefulla - såvida respons till kund i tid anses vara

samma som att vara tillförlitlig. Motsatsförhållandet mellan företags värdeord respektive de

existerande förhållandena är något Schein (1985) nämner som ett problem på denna nivå i

modellen. I anslutning till detta kan nämnas att alla respondenter på Företag C varit med om

att kunskap har gått förlorad när en kollega slutat. På frågan om hon upplever att kompetens

försvunnit från företaget till följd av att personal slutat, beskriver Carina följande:

Det här är ganska länge sedan, men vi hade en person, en kollega, som valde att sluta och det
var verkligen en som jag i min tjänst var väldigt beroende utav. Det var min go-to person när
vi hade problem i vårt nuvarande affärssystem. [...] Följden var ju självklart att de som var
kvar fick en högre belastning. Har man jobbat med ett system väldigt länge, så även om det
kommer in nya medarbetare är det ju ingen som kan just det systemet. (Carina)

När kunskapsluckor inom företag uppstår är det relevant att koppla in MOA-modellen för att

resonera kring var kunskapsdelningen har gått fel. Utifrån det Carina berättar kan konstateras

att faktorn möjlighet i modellen har uteblivit. Om en anställd har avslutat sin tjänst och en

kunskapsbrist uppstår har inte företaget bistått medarbetarna med en tillräcklig överlämning,

en form av kunskapsdelning. Carina nämner även en högre belastning för de kvarvarande

kollegorna, något som kan ses hämma Företag C:s utveckling, vilket är ett av företagets

värdeord. Även Christer beskriver att det på hans avdelning uppstått kunskapsglapp när

kollegor slutat. Han nämner att det nyligen har varit en stor rotation av anställda på hans

avdelning. På frågan om vilken följd personalomställningarna har fått berättar Christer att det

inte enbart har påverkat hans arbete utan också att det gått ut över kunder:

Först så blir det mycket jobb för mig. Jag måste förklara mycket mer, visa, ringa runt. Ja,
mycket samtal om det, förklara. Sen har det blivit fel ute också, det går ju sönder för det blir
inte rätt gjort. Då kostar det en hel del kan jag säga, på grund av kunskapsbrist. (Christer)
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Här ses att Företag C har en utbredd problematik med kunskapsdelning, då respondenter från

tre avdelningar påtalar samma sak. Det uppseendeväckande med det Christer berättar är att

det har gått ut över kunder samt att det har uppstått kostnader för Företag C för att rätta till

dessa fel. Carinas och Christers utsagor pekar på att det saknas en fungerande strategi för

överlämning mellan anställda som slutar och börjar. Detta är starkt kopplat till bristande

möjlighet från Företag C:s sida när det kommer till kunskapsdelning utifrån MOA-modellen.

Därutöver kan det Christer berättar kopplas samman med det Carl delger angående den

långsamma svarstiden gentemot kunder. De fel som Christer beskriver görs, på grund av

kunskapsbrist, tyder på att värdeordet tillförlitlig som Företag C har, inte alltid är förenligt

med det arbete som faktiskt levereras. Värdeordet utveckling kan också argumenteras bli

lidande. Analyseras Företag C:s värdeord utifrån Scheins (1985) modell kan även där

argumenteras för att organisationskulturen inte når djupare än lager ett, artefakter, då de valda

värdeorden krockar med företagets värderingar på nivå två.

Det är inte bara Företag C som upplever problem med kunskapsluckor när kollegor slutar -

alla respondenter förutom Benjamin kände igen problemet. Dock var det bara Carina,

Christer, Carl och Arvid som upplevde det som ett stort problem, medan Bruno bara upplevt

det problematiskt vid enstaka tillfällen. Alice och Annika kände igen fenomenet men beskrev

inte situationen som ohållbar. I Arvids fall beskrivs en akut kunskapsbrist då den som slutade

även skulle lära upp honom. Den uteblivna överlämningen resulterade enligt Arvid i att

“vissa uppgifter inte löstes inom en rimlig tid” samt att “kunskap gick förlorad”. Denna

upplevelse kan länkas samman med att Arvid inte har fått någon introduktion till värdeorden

då hans introduktion uteblivit, vilket nämnts tidigare. Den akuta bristen på kunskapsdelning

under Arvids första tid på Företag A kan således vara anledningen till respondentens negativa

syn på arbetsplatsen. I samtliga fall av bristande överlämning hos de studerade företagen kan

den uteblivna möjligheten till kunskapsdelning härledas till MOA-modellen.

När det kommer till kunskapsdelning hos Företag A beskriver både Alice och Annika att det

finns en uppgjord struktur där kollegor kan dela med sig av kunskap till varandra. Annika

berättar om hennes avdelnings erfarenhetsutbyte som sker en gång i veckan medan Alice

delger att hennes avdelning har större uppstyrda möten för kunskapsutbyte var tredje månad.

På frågan om hur Arvid upplever kommunikationen mellan kollegor svarar han följande:
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Jag tror det hör samman med den här samarbetsproblematiken, ja, inte jättemycket
kommunikation, så, mer spontant, som sagt. Vi har ju ständiga möten där vi kommunicerar,
men det blir mer att man blir tvingad till det mer än att det sker på ett spontant, liksom på ett
bra sätt, så att säga. Så att den skulle definitivt kunna utvecklas också. (Arvid)

Arvids bild av avdelningens kommunikation särskiljer sig från de andra två respondenternas

då Annika och Alice redogör för en mer positiv syn. Problem med kommunikation kan

beskrivas som en begränsande faktor när det kommer till kunskapsdelning, i och med att den

måste ske verbalt eller skriftligt. Återigen kan empirin analyseras utifrån MOA-modellen.

Med utgångspunkt i ovanstående citat kan dock inte enbart Företag A klandras för bristande

möjlighet till den anställda, Arvid. I och med att han beskriver att det finns möten, vilka är en

möjlighet för kunskapsdelning, så är det något annat i situationen som är problematisk. Det

tycks i Arvids fall inte bara finnas brist på möjlighet till kunskapsdelning, utan även en brist

på motivation utifrån nämnda MOA-modell. Bos-Nehles et al. (2013) samt Pak et al. (2019)

beskriver motivationen i modellen som individens vilja att delta i aktiviteter samt utföra sitt

arbete. Detta kan resoneras vara en betydande anledning till Företag A:s bristande

kunskapsdelning, då faktorerna motivation och möjlighet påverkar negativt i Arvids fall.

Vidare ses i studien att samtliga respondenter använder sig av företagens intranät frekvent.

Argote et al. (2003) och Bos-Nehles et al. (2013) menar att möjlighetsaspekten inte bara

utgörs av kollegial kunskapsdelning utan även av tekniska verktyg. Alla företag ger på så sätt

möjlighet till de anställda att inhämta information, i linje med MOA-modellen. Företag B och

Företag C som har värdeordet utveckling tycks ur denna synpunkt ha implementerat det på

samtliga nivåer i Scheins (1985) modell. Även Företag A kan argumenteras för att ha en

anknytning mellan värdeord som håll det simpelt och vara förutseende. Detta då lättillgänglig

information både förenklar de anställdas arbete samt visar att företaget är steget före med att

exempelvis dela telefonnummer till kollegor på andra avdelningar.

Slutligen nämner Argote et al. (2003) att verktyg som hjälper anställda att exempelvis

kontakta en kollega även det ingår i möjlighet i MOA-modellen. Samtliga respondenter

berättar att de med tiden har lärt sig vilken kollega de kan vända sig till. Många delger att de

söker på företagets intranät för att ta reda på det. MOA-modellens sista ord, förmåga,

beskrivs av Argote et al. (2003) innefatta kunskap som kan ha inhämtats tidigare men som

individen minns och kan använda igen. I och med att respondenterna har lärt sig vem de ska

höra av sig till kan de således numera använda sig av intranätets information självständigt.
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Detta innebär att de anställda i det här avseendet har förmåga, sett utifrån MOA-modellen. I

och med att värdeord är en viktig del av organisationskulturen är det därför relevant att se

vilken koppling som går att dra mellan just organisationskultur och kunskapsdelning.

5.3.2 Kunskapsdelning och organisationskultur

Respondenterna Bruno och Benjamin delger liknande upplevelser när det kommer till

kunskapsdelning och organisationskultur när de menar att kommunikationen fungerar väl på

Företag B. Båda beskriver att kunskap delas mellan medarbetare dagligen, både via samtal

och meddelanden på Teams. På företaget har de även möten varje vecka för att informera,

uppdatera och hjälpa varandra. Benjamin menar att den goda kommunikationen mellan de

anställda är nödvändig för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Han berättar att hans

arbete är självständigt och beskriver samtalen till kollegorna som viktiga då han kan få stöd

och coachning. Bruno upplever också kommunikationen som god då han kan ringa kollegor

när han behöver hjälp. Respondenterna lyfter aspekten olikheter mellan kollegor som en

viktig del för att främja kunskapsutbytet sinsemellan. Bruno beskriver att kunskapsdelning

påverkas positivt av dessa olikheter då medarbetarna kan ta inspiration från varandra. Han

menar att han kan anamma andra kollegors arbetssätt trots att de är olika. Bruno berättar att

han kan ringa sina kollegor, ställa frågor och att de delar med sig om de har relevant kunskap.

Benjamin förklarar att de anställda gärna delar kunskap när de tror att någon kan ha nytta av

det, även innan någon medarbetare har frågat. När han får frågan hur de anställda på företaget

arbetar med att dela med sig av kunskap mellan varandra beskriver han sin syn som följande:

Så fort man har någonting som man vet att, ja, men den personen skulle uppskatta den
informationen, då skickar man den. [...] Är det någon som haft ett bra säljargument eller vad
det nu skulle kunna vara, skriv ner det i chatten så alla kan ta del av det. (Benjamin)

En anställds potential att kunskapsdela inom företaget kan analyseras genom MOA-modellen

och aspekterna motivation, förmåga och möjlighet. Möjligheten att dela kunskap påverkas av

organisationens miljö, att det finns möjlighet att förvärva ny kunskap genom stöd och verktyg

från organisationen (Bos-Nehles et al., 2013). Men även då det finns kännedom om var eller

hos vem den anställda ska vända sig för att få kunskap inom ett visst område (Argote et al.,

2003). Denna möjlighet ses i respondenternas beskrivningar då de återger att de vet vem de

ska vända sig till, utifrån vilket ämne frågan berör, för att få hjälp. Bruno och Benjamin

berättar om möjligheter i form av att använda sig av Företag B:s informationsplattformar

samt andra verktyg som underlättar kontakten med kollegorna, som exempelvis Teams.
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Blumberg och Pringle (1982) menar att motivation, miljö och förmåga behöver närvara i

någon mån för att en aktivitet ska bli genomförd. I studien kan utöver möjlighet ses att

medarbetare som stöttar och informerar har förmågan att göra det tack vare den kunskap de

besitter. Faktorn motivation erfordras för att kunskap ska delas, då det krävs att den anställda

vill delta och agera (Bos-Nehles et al., 2013; Pak et al., 2019). Motivationen kan påverkas av

social belöning i form av sociala relationer, upplevd god sammanhållning samt att den

anställda vill framstå som samarbetsvillig och hjälpsam (Argote et al., 2003). På Företag B

kan god motivation ses hos de anställda då respondenterna berättar att de ringer varandra

ofta. Bruno förklarar att han hellre frågar en kollega än söker efter kunskapen på egen hand

och Benjamin berättar att kollegor delar kunskap som de tror kan vara till hjälp. Motivation

att kunskapsdela kan fås om den anställda får möjlighet att vara en del av en gemenskap.

Detta kan ske genom deltagande i sociala aktiviteter där anställda kan lära känna varandra

och stärka relationer (Argote et al., 2003). Av alla företag har Företag B flest aktiviteter för

anställda. Således kan ses att Benjamin och Bruno får större möjlighet att stärka de sociala

relationerna och kan till följd av detta få en större motivation till kunskapsdelning. De socialt

etablerade relationerna kan ses i Brunos intervju när han exempelvis berättar att han kan ringa

sina kollegor om han behöver stöd, haft en jobbig kund eller bara vill “snacka skit”.

Respondenterna på Företag C beskriver kunskapsdelningen som god, framförallt mellan de

närmsta kollegorna. Likt Bruno berättar Carl om möjligheten att få inspiration från kollegor.

Carl menar att han kan diskutera med andra anställda, att de kan delge olika infallsvinklar

över hur situationer kan hanteras på ett snabbare och effektivare sätt. Det är något som Carina

och Christer också belyser. Dock lyfter även respondenterna på Företag C en problematik

rörande kunskapsdelningen mellan avdelningar, exempelvis vid informationsutbyte. Detta

kan yttras genom att information som ska behandlas av flera avdelningar inte når fram till alla

berörda parter, menar Carina. Carl förklarar att beslutsfattande kan ta lång tid till följd av att

information om beslut ska kommuniceras mellan avdelningar. Detta påverkar kunden genom

att den inte får information eller leveranser i tid. Även Christer lyfter kommunikationen

brister, då information som ska delas mellan avdelningar inte förstås på det sätt som avses.

Han förklarar att det råder olika arbetssätt i olika delar av organisationen. Både Carl och

Christer berättar att de upplever den genomförda omorganiseringen som en bidragande faktor

till den nuvarande kunskapsdelningsproblematiken. När Christer får frågan om han upplever

att kompetens har gått förlorad hos Företag C svarar han:
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Vi gjorde en stor omställning för snart tre år sedan nu och då blev det ju sämre för vår del
tyckte vi. Det var tvunget att göra någonting, det förstår jag också. Men det blev för mycket
ihopslagning, att alla skulle kunna allt, det funkade inte riktigt. [...] Den blev inte hundra, utan
vi är på väg lite tillbaka igen, sakta men säkert, till det att vi är experter på det vi håller på
med, att inte alla ska kunna allt, det går inte. (Christer)

Christer upplever att medarbetarna efter omorganiseringen behöver andra kunskaper och

kompetenser då avdelningar slagits ihop samt fått andra konstellationer. Även Carl beskriver

att det skett en förändring i samband med detta. Den kunskapsdelningsproblematik som

beskrivs mellan avdelningar kan sättas i relation till mängden sociala aktiviteter som de

anställda får möjlighet att delta i. På grund av Covid-19 har få aktiviteter förekommit på

företaget sedan omorganisationen. Jämfört med Företag B har de anställda på Företag C inte

fått samma möjligheter att skapa de sociala relationer som behövs enligt MOA-modellen.

Detta kan leda till att anställda på Företag C har lägre motivation att dela kunskap då den

sociala belöningen är mindre. På grund av omorganiseringen har nya avdelningar och

personalkonstellationer skapats. Carina menar att de anställda ännu inte har hittat rätt

samarbetssätt mellan avdelningarna samtidigt som Carl och Christer redogör för

kunskapsdelningssvårigheter. Respondenterna berättar även om uteblivna sociala aktiviteter,

vilket skulle kunna vara en orsak till bristerna de upplever beträffande kunskapsdelning.

Annika upplever att kommunikationen och kunskapsdelningen på Företag A är god, dock

lyfter hon främst hur det fungerar i sin arbetsgrupp och inte hur det ser ut mellan avdelningar

eller organisationen i stort. Även Alice anser att den är god men förklarar att det finns

förbättringsmöjligheter. Hon menar att kommunikationen påverkas av flera parter, där den

ena kan anse sig vara tydlig medan mottagaren kan ha en annan upplevelse:

Man pratar ju på olika sätt, så att hur god dialog man själv känner att man har så behöver ju
inte mottagaren tycka samma sak. (Alice)

Arvids syn på kommunikationen skiljer sig från Alice och Annikas upplevelser. Arvid

berättar om samarbetssvårigheter både inom och mellan avdelningar. Han menar att denna

problematik bidrar till kommunikationssvårigheter. Dock upplever Arvid att plattformen

Teams kan underlätta när han ska kontakt kollegor för att be om hjälp. Verktyget kan ses som

en möjlighet utifrån MOA-modellen (Argote et al., 2003; Bos-Nehles et al., 2013) då den kan

bidra till kunskapsdelning, som i Arvids fall. Vad gäller möjligheten att skapa relationer på

Företag A tycks det däremot variera beroende på avdelning. Det är något som Alice lyfter när

hon redogör för att det är upp till varje avdelning att anordna sociala aktiviteter. Detta kan
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vara en anledning till varför Annika är nöjd med kunskapsdelningen, att Alice är nöjd men

menar att det finns förbättringsmöjligheter, medan Arvid istället upplever problem. Att

avdelningarna ansvarar för aktiviteter kan även vara en anledning till problem med

kunskapsdelningen mellan avdelningarna. Detta då respondenterna menar att få sociala

aktiviteter har genomförts tillsammans med flera avdelningar. Det kan ses som en brist i

möjligheten de anställda ges, då avsaknaden av sociala aktiviteter kan leda till en lägre

sammanhållning inom företaget. Detta kan resultera i ett minskat behov av att upplevas som

samarbetsvillig och hjälpsam, vilket i sin tur kan leda till lägre motivation att dela kunskap,

utifrån MOA-modellen (Argote et al., 2003). Detta kan även vara en faktor till missförstånd,

som Arvid och Alice menar förekommer mellan anställda. Missförstånd skulle kunna

minimeras med hjälp av en bättre sammanhållning i och med att medarbetarna får en större

förståelse för andra anställda samt hur kunskap kan tas emot och förstås mellan dem.

Sammanfattningsvis kan ses att respondenter som upplever en god kunskapsdelning har

deltagit i fler sociala aktiviteter. Kunskapsdelningen skulle således kunna bero på att de

anställda är mer motiverade att dela kunskap till följd av de möjligheter de får från företaget

att skapa relationer med medarbetare, jämfört med de respondenter som deltagit i färre

aktiviteter och upplever en lägre grad av kunskapsdelning.

5.4 Sammanfattning av resultat
Studien ämnar att studera hur medarbetare inom den privata sektorn upplever företagets

värdeord, organisationskultur samt dess påverkan på kunskapsdelning inom organisationen.

Brunos och Benjamins åsikter om värdeorden är ensidigt positiva och de menar att dessa går i

linje med företagets normer och arbetssätt. Företag B:s respondenter är de som tydligast

beskriver att de arbetar utefter sina värdeord, till skillnad från Företag A och Företag C.

Benjamin och Bruno berättar att de blev introducerade till värdeorden när de anställdes.

Vidare är det Företag B som anordnar flest sociala aktiviteter av de undersökta företagen,

både inom och mellan avdelningar. Respondenterna på Företag B är de som upplever sig vara

nöjdast med kunskapsdelningen. Det är dessutom dessa respondenter som upplever att

värdeorden bäst knyter an till organisationskulturen då dessa kretsar kring sociala,

utvecklande och samarbetsfrämjande ord. Företag B anses därför ha värdeord som är

implementerade på samtliga tre nivåer i Scheins (1985) modell, således har nivå ett påverkat

företagets värderingar och styrande antaganden. Benjamin och Bruno beskriver hur kunskap
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delas mellan medarbetare på en daglig basis. De redogör för möjligheter att delta i sociala

företagsaktiviteter, vilket stärker sociala relationer mellan medarbetare och ökar motivationen

att kunskapsdela, utifrån MOA-modellen (Argote et al., 2003). Detta kan vara en bidragande

faktor till respondenternas positiva syn på verksamhetens kunskapsdelning.

Respondenterna på Företag C har i likhet med Företag B en positiv syn på värdeorden. Carl,

Christer och Carina upplever att företaget arbetar utefter värdeorden samt att de samstämmer

med normerna. Utifrån respondenternas beskrivningar tycks Företag C:s värdeord i viss grad

vara applicerade på samtliga nivåer i Scheins (1985) modell, dock inte lika tydlig som på

Företag B. Respondenterna på Företag C har blivit introducerade till organisationens

värdeord och menar vidare att de upplever att värdeorden uppmuntrar till en social, innovativ

och utvecklande miljö samt att både stämning och gemenskap överlag är god. Dock

framkommer att det finns problem mellan avdelningarna i form av bristande kommunikation

samt en negativ syn på andras arbete. Respondenterna menar att problemen främst uppkom

efter en omorganisering då sociala aktiviteter till stor del uteblivit, bortsett från aktiviteter

med anställda inom samma avdelning. I likhet med detta tycks även kunskapsdelningen ha

påverkats då denna brister mellan avdelningar, men lyfts som fungerande inom avdelningar.

Företag A:s respondenter presenterar en mer splittrad bild än övriga. Annika och Alice ger en

positiv bild av värdeorden, till skillnad från Arvid. Annika upplever att företaget arbetar med

värdeorden, medan Alice menar att värdeorden är bra men inte har nått ut hela vägen i

verksamheten samt att värdeorden och värderingar i vissa fall är motsägelsefulla. Detta kan

ses i Arvids svar då han upplever att företaget inte arbetar utefter värdeorden. Arvid skiljer

sig från samtliga respondenter i studien då han inte blev introducerad till värdeorden utan

själv fick söka upp dessa. Företag A uppvisar dessutom störst skiljaktigheter mellan

avdelningar utifrån värdeordens implementering då Arvid, Alice och Annika har skilda

upplevelser av hur värdeorden applicerats inom organisationen. Värdeorden tycks vara mer

applicerade på vissa avdelningar, snarare än i hela företaget. Således har inte artefakterna, i

form av värdeorden, påverkat organisationens värderingar och styrande antaganden, i enlighet

med Scheins (1985) modell. Något Företag B och Företag C har lyckats bättre med.

Företag B har genomgångar av värdeorden flera gånger per år medan Företag C går igenom

värdeorden en gång per år. Detta är i kontrast till Företag A där skillnader mellan avdelningar

framkommer gällande påminnelser om värdeorden. Alice och Annika har deltagit i aktiviteter
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där värdeorden behandlats medan Arvid inte har det. Detta kan vara en anledning till

värdeordens implementeringssvårigheter, då de anställda behöver vara medvetna om

värdeorden för att de ska kunna implementeras. Annika och Alice som har en positiv syn på

värdeorden, trivs även bättre med stämningen på företaget, till skillnad från Arvid. Återigen

skiljer det sig mellan avdelningar. De sociala aktiviteterna är främst inom respondenternas

egna avdelningar snarare än mellan dem, vilket kan vara en faktor till problematiken Alice

och Arvid upplever med kunskapsdelning mellan avdelningar. Annika pratar gott om

kunskapsdelningen men gör det främst utifrån den egna gruppen. Alice ser positivt på hur

hennes avdelning delar kunskap internt medan Arvid ser problem både mellan och inom hans

avdelning. Det kan ha påverkats av att det är flera nyanställda på Arvids avdelning samtidigt

som de inte har fått möjlighet att stärka de sociala relationerna genom företagsaktiviteter.

Något som i enlighet med MOA-modellen (Argote et al., 2003) kan förklara den bristande

motivationen att dela kunskap med varandra. Utöver detta har Företag A, jämfört med övriga

företag, inga värdeord som uppmuntrar till socialisation, utveckling eller samarbete.
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6. Diskussion
Värdeord är idag ett utbrett fenomen inom den privata sektorn, vilket konstaterats i studiens

inledning. Åsikterna om värdeord samt dess betydelse för organisationer går isär. Melin

(SVT, 2015) beskriver att alltför generella värdeord lätt blir tillintetsägande då de saknar

betydelse och Vantappen och de Jong (2018) varnar för att värdeord kan bli tandlösa.

Brunsson (2022, 3 januari) redogör för att värdeord kan ses som ett sätt att överbrygga

skiljaktigheter mellan företag och anställda, men förklarar samtidigt att orden kan ses som

slöseri med verksamhetens resurser. Respondenterna i denna studie har däremot en mer enat

positiv syn på det egna företagets värdeord. En av respondenterna uttrycker till och med att

alla företag borde ha värdeord.

Resultatet i denna studie visar att respondenter som är positiva till organisationens värdeord

samt upplever att värdeorden är i linje med företagets arbetssätt, i större utsträckning anser att

organisationskulturen och stämningen på företaget är god. Detta går emot det Guiso et al.

(2015) presenterar om att värdeord är irrelevanta för organisationskultur och

företagsrelationer. I motsats till detta menar McDermott och O’Dell (2001) att

organisationskultur är rotad i företags värdeord samt antaganden, något som gör dem

relevanta att arbeta med. Därutöver menar Waeraas (2010) att värderingar är en viktig del i

organisationer då de fungerar som en referenspunkt för det som är av betydelse på den

arbetsplatsen. Företag B kan anses arbeta i linje med detta då respondenterna där tycker att

värdeorden är så pass viktiga att de på eget bevåg arbetar efter dem.

Michailova och Minbaeva (2012) menar att kunskapsdelning mellan medarbetare påverkas av

företagets organisationskultur och värdeord. Vidare beskriver de att anställda som upplever

samhörighet med gruppen och företaget i större utsträckning delar kunskap sinsemellan.

Detta ligger i linje med vår studie då respondenter som upplever samhörighet med företagets

anställda är samma respondenter som dessutom beskriver en välfungerande kunskapsdelning.

Vidare berättar respondenter som upplever en lägre grad av samhörighet att det finns fler

problem med kunskapsdelning på arbetsplatsen. Respondenter som upplever en högre grad av

samhörighet är även de respondenter som i större utsträckning deltar i fler sociala aktiviteter

med andra anställda. De företag som främst anordnar sociala aktiviteter inom avdelningarna

är också de företag vars respondenter beskriver svårigheter med kunskapsdelning mellan

avdelningar. Detta kan jämföras med de respondenter som deltar i sociala aktiviteter med
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flera avdelningar. Dessa respondenter upplever en bättre kunskapsdelning med kollegor både

inom och mellan avdelningar. Detta kan bero på att de anställda får möjlighet att stärka de

sociala relationerna sinsemellan, vilket kan öka motivationen till att delta i aktiviteter där

kunskap delas. I studien ses därmed att sociala relationer är väsentliga för kunskapsdelning,

vilket överensstämmer med Chow och Chan (2008) som menar att relationsbyggande är en

viktig faktor för kunskapsdelning.

McDermott och O’Dell (2001) menar att kunskapsdelning kan öka problemlösningsförmågan

på företag samt att den kan förbättra företagets produktivitetet. Detta går i linje med Dyer och

Nobeoka (2000) som även de presenterar att kunskapsdelning förbättrar produktiviteten på

företag. Dessutom redogör Denison och Mishra (1995) för att det finns en korrelation mellan

organisationskultur samt prestation, jobbtillfredsställelse och kvalitet. Anställdas

produktivitet studeras inte primärt i denna studie, däremot framkom i respondenternas

berättelser att problem med kunskapsdelning kan leda till ökade kostnader för företag, längre

svarstider gentemot kunder samt lägre kvalitet på produkter som levereras. Med detta som

bakgrund kan konstateras att förhållandet även tycks gälla tvärtom, då problem relaterade till

kunskapsdelning således minskar företags produktivitet. Foss et al. (2010) redogör för att

kunskapsdelning främjar medarbetarnas förmåga att ta till sig kunskap, vilket i sin tur leder

till en bibehållen konkurrenskraftighet. I likhet med detta menar Chow och Chan (2008) att

kunskapsdelning blivit en konkurrensmässig nödvändighet. De respondenter som upplever en

god kunskapsdelning är även de som upplever värdeorden som positiva samt anser att

företaget arbetar utefter dessa. De respondenter som inte upplever att värdeorden är

implementerade i verksamheten är samma respondenter som beskriver mer problem med

företagets kunskapsdelning. Sammantaget beskriver respondenterna att avdelningar som

arbetar mer med företagets värdeord har bättre kunskapsdelning än de avdelningar som inte

arbetar med dem. Dock går dessa fynd emot de slutsatser som Guiso et al. (2015) samt

Vantrappen och de Jong (2018) redogör för då de menar att det inte finns någon som helst

korrelation mellan varken kort- eller långsiktig prestation och användandet av värdeord.

McDermott och O’Dell (2001) nämner att förståelsen av organisationskultur som en

heterogen enhet inte är helt korrekt, då en organisationskultur kan bestå utav flera

subkulturer. Även vid implementering av värdeord kan subgrupper uppstå, menar McDermott

och O’Dell. Detta ligger i linje med denna studies fynd då uppfattningen av värdeordens

implementeringsgrad varierar stort, som på Företag A där två respondenter understryker att
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värdeorden efterlevs medan den tredje pekar på motsatsen. Detta leder in på Waeraas (2010)

som redogör för att gamla värderingar är svåra att göra sig av med medan nya kan vara svåra

att implementera. Detta kan leda till att subkulturer lättare uppstår på företag där tidigare

tongivande värdeord är i motsats till de nya värdeorden som presenteras i verksamheten. På

Företag A nämner en respondent att ett av värdeorden har valts som reaktion på att de vill

ändra det nuvarande arbetssättet. Waeraas (2010) studie kan utifrån dessa fynd vara en

anledning till att Företag A har haft svårt med implementeringen av sina värdeord. Detta då

det befintliga arbetssättet är så pass etablerat i organisationskulturen, något som kan förklara

den varierande synen på värdeorden bland respondenterna.

De teoretiska perspektiv som valts i denna studie är Scheins modell och MOA-modellen.

Dessa har valts då de sågs som relevanta i relation till studiens syfte att studera medarbetares

upplevelse av värdeord, organisationskultur samt kunskapsdelning på företag. Empirin har

analyserats utifrån Scheins modell för att studera i vilken grad värdeorden upplevs vara

implementerade i organisationen och således påverkar organisationskulturen.

Organisationskultur är en faktor som i sin tur kan påverka kunskapsdelningen mellan

anställda. Andra faktorer som kan påverka kunskapsdelning är medarbetares förutsättningar,

både individuella och i relation till företaget, vilket kan studeras utifrån MOA-modellen.

Teoriernas perspektiv kompletterar varandra genom att de således möjliggör en analys av

relationen mellan företags värdeord, organisationskultur och kunskapsdelning utifrån ett

medarbetarperspektiv.

De valda teorierna har fungerat väl för att analysera hur pass bra värdeorden har

implementerats på de studerade företagen utifrån respondenternas upplevelser. Scheins

modell har möjliggjort studerandet av värdeord i relation till organisationskultur då en styrka

med modellen är att den redogör för tre olika implementeringsnivåer i organisationskulturer.

Det som inte har kunnat undersökas med hjälp av dessa två teorier är exempelvis hierarkier

inom företag eller organisationskultur utifrån ett identitetsperspektiv. Det kan vara intressant

att studera empirin utifrån dessa perspektiv då respondenterna beskrivit problem mellan

avdelningar samt samarbetsproblem som uppkom vid en omorganisation. Detta skulle kunna

studeras utifrån ett hierarkiskt- eller identitetsperspektiv, då personalomställningar och

organisationsförändringar kan påverka fler aspekter än de som analyserats utifrån Scheins

modell och MOA-modellen. Vidare sågs i studien att sociala aspekter var viktiga, något som

kan studeras ytterligare genom exempelvis socialt kapitalteorin. Den är lik MOA-modellen
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men har ett större fokus på hur sociala faktorer påverkar kunskapsdelning. En brist med

MOA-modellen var att det fanns svårigheter att analysera empirin utifrån den anställdas

upplevda förmåga. Denna faktor påverkas av respondentens kunskaper relaterat till olika

kontexter. Detta blir komplext att studera i och med att anställdas kunskapsnivåer relaterade

till deras arbete är svårt att avgöra i en intervjustudie. Vi valde dock MOA-modellen då vi

ansåg att den tog upp fler bidragande faktorer för kunskapsdelning än andra modeller.
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7. Slutsatser
Studien ämnar att studera hur anställda på företag inom den privata sektorn upplever

företagets värdeord, organisationskultur samt dess påverkan på kunskapsdelning inom

organisationen. Detta studeras genom att undersöka frågeställningarna: “Hur påverkar

företagets värdeord organisationskulturen på arbetsplatsen utifrån ett medarbetarperspektiv?”

samt “Vilken påverkan upplevs företagets värdeord ha för medarbetares kunskapsdelning

inom organisationen?”.

I studien framkommer att värdeordens påverkan på organisationskulturen varierar utifrån den

introduktion medarbetaren har fått till dessa och om värdeorden har en mjukare karaktär som

uppmuntrar till socialisation, utveckling eller samarbete. Andra faktorer som påverkar

organisationskulturen är graden av socialisering med medarbetare samt mängden sociala

aktiviteter. Anställda som blivit introducerade till värdeorden och anser att de går i linje med

verksamhetens arbetssätt upplever i högre grad en god stämning på arbetsplatsen. Detta kan

jämföras med anställda som anser att det finns en problematik med organisationens stämning

och som upplever att företaget inte arbetar utefter värdeorden. Något som kan tyda på att

värdeorden inte har implementerats i hela verksamheten. Graden av socialisering med

kollegor påverkar stämningen inom organisationen, då medarbetare som deltar i fler sociala

aktiviteter även upplever stämningen som mer positiv. Företag som både har fler sociala

aktiviteter samt mer personliga och mjuka värdeord tycks ha lättare att implementera

värdeorden i organisationen. Därutöver appliceras de bättre på anställdas arbetssätt.

De anställda som upplever värdeorden som positiva och i linje med företagets normer

redogör för en bättre kunskapsdelning, framförallt mellan kollegorna på samma avdelning.

Anställda som dessutom deltar i sociala aktiviteter där flera avdelningar medverkar upplever

en god kunskapsdelning i verksamheten, även mellan avdelningar. Detta står i kontrast till de

företag där värdeorden inte är implementerade i hela organisationen, där varierar graden av

kunskapsdelning beroende på avdelning. Företag som har värdeord som appliceras i hela

organisationen samt har en organisationskultur som främjar sociala aktiviteter tycks ge bättre

förutsättningar för en god kunskapsdelning ur medarbetarens perspektiv. Detta ger de

anställda möjlighet att skapa starkare sociala relationer, något som enligt denna studie tycks

öka motivationen till kunskapsdelning.
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8. Förslag på framtida forskning
Vi ser ett behov av fortsatta studier på området då denna studie inte inkluderar en tillräckligt

stor population för att kunna dra generella slutsatser. Däremot ger materialet ett bidrag till

framtida forskning genom att ge en indikation på generella trender som kan vara värda att

undersöka närmare. De områden vi ser vara intressanta för fortsatta studier är ytterligare

forskning om hur anställdas upplevelse av värdeord påverkas av socialisationsfaktorer.

Därutöver skulle det i framtida studier vara relevant att undersöka värdeord utifrån ett

kvantitativt perspektiv. Exempelvis om det finns samband mellan företags värdeord och

prestationsfaktorer, så som omsättning eller de anställdas tillfredsställelse med sina jobb.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

1. Vilken befattning har du?

1.1. Hur skulle du förklara din roll och dina arbetsuppgifter för någon som inte är så

insatt?

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?

3. Vilken bild hade du av organisationen innan du började arbeta där?

4. Vilka värdeord finns på företaget du arbetar på?

5. När blev du introducerad till värdeorden?

5.1. Vem introducerade värdeorden för dig?

5.2. Vilken genomgång fick du av värdeorden?

6. Vad innebär företagets värdeord för dig?

7. Vad tycker du om företagets värdeord?

8. Vad tror du att andra anställda tycker om värdeorden?

9. Hur upplever du att företaget jobbar med värdeorden?

9.1. Värdeorden som finns i organisationen, hur upplever du att de förhåller de sig till

arbetsplatsens faktiska normer?

10. Hur upplever du att företaget framställer sig utåt?

10.1. Vad tror du att företaget vill förmedla med den bilden?

10.2. Hur ser den bilden ut jämfört med din upplevelse av företagets beskrivning?

11. Hur upplever du att stämningen är på arbetsplatsen?
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12. Vilka gruppaktiviteter med teambuilding som syfte anordnar företaget för de

anställda?

12.1. Hur påverkar det gruppen?

12.2. Hur ofta har ni dessa aktiviteter?

13. Äter arbetsgruppen lunch tillsammans?

13.1. Hur påverkar det gruppen?

14. Umgås du privat med dina kollegor?

15. Upplever du att du är en del av gruppen på arbetsplatsen?

16. Hur upplever du gemenskapen på företaget mellan kollegor?

17. Upplever du att du och dina kollegor är lika eller olika varandra?

17.1. Upplever du att de anställda på företaget i stort är lika eller olika varandra?

17.2. Hur tänker du att gruppens likheter/olikheter påverkar arbetsplatsen?

18. Hur upplever du att kommunikationen är mellan kollegor?

18.1. Hur ofta upplever du att det blir missförstånd mellan kollegor?

19. Hur arbetar ni på företaget med att dela med er av kunskap till varandra?

20. Hur går du tillväga om du undrar något?

20.1. Vem/vilka frågar du när du behöver hjälp?

21. Vilka företagsaktiviteter har du deltagit i med syftet att du som medarbetare ska lära

dig nya saker?

22. Har du varit med om att en kollega slutat och att ingen annan har haft samma

kompetens, vilket lett till att vissa kompetenser försvunnit från företaget?

22.1. Hur påverkade det arbetet? / Vilka följder fick det?

23. Finns det något som du vill tillägga eller som du känner att vi inte frågat dig om?

62



Bilaga 2 - Samtyckesformulär

Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Student: Caroline Barrskog och Johanna Wiklund

Kontakt: XXX-XXX XX XX

Handledare: Kamilla Peuravaara

Kontakt: XXX-XXX XX XX

Till berörda deltagare

Medgivande för deltagande i en studie om hur företag arbetar med värdeord i

förhållande till organisationskultur och kunskapsdelning

Projekt

Arbetet har som övergripande syfte att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur företag

inom den privata sektorn genom värdeord och organisationskultur påverkar sina medarbetare

samt hur detta influerar företagets kunskapsdelning. Fokus i studien är att undersöka

medarbetares upplevelse av värdeorden inom organisationen och dess påverkan på individen.

Vidare undersöks hur organisationskulturen genom de valda värdeorden påverkar delandet av

kunskap mellan medarbetare.

Metod

Undersökningen kommer att bestå av digitala intervjuer (exempelvis via Zoom eller Teams)

som kommer att genomföras och därefter analyseras. Viktigt att understryka är att fokus i

studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av

samtliga intervjuer.

Resultatredovisning, etik och sekretess

Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan i studien utan

några påföljder.
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Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken

för att någon ska kunna lista ut att det är just du som deltagit i studien. Alla personuppgifter

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras

konfidentiellt.

Materialet kommer endast att användas i denna uppsats. Intervjuerna kommer att spelas in

och sparas under uppsatsarbetet. När uppsatsen blivit godkänd kommer inspelningarna att

raderas.

Medgivande:
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja

att avbryta sin medverkan.

□ Jag vill medverka i studien.

□ Jag vill inte medverka i studien.

Datum __________________________________________

Underskrift __________________________________________
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Bilaga 3 - Scheins modell för organisationskultur

Figur 1. (Mamatha & Geetanjali, 2020).

Figur 2. (Schein, 1985).
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