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Förord 

Vi vill tacka Symsoft för att vi har fått möjlighet att titta djupare på er organisation. 

Framförallt vill vi tacka vår kontaktperson Lena Oldberg, HR-chef på Symsoft som varit till 

stöd under uppsatsskrivandet. Vi vill även ägna ett stort tack till alla informanter som 

medverkat i intervjuerna samt övriga anställda som välkomnat oss på er arbetsplats. Slutligen 

vill vi tacka vår handledare Michael Allvin som handlett oss genom uppsatsen och bidragit 

med tips och råd. 
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Sammanfattning 

Värderingar och organisationskultur är två begrepp som blir allt vanligare och mer använda i 

dagens företag och organisationer Värderingars innebörd kan variera från högt till lågt och 

ibland känns det mer som ett begrepp organisationer slänger sig med för att låta bra istället för 

att leva som de lär. Vår undersökning syftar till att undersöka hur värderingar och därmed 

också organisationskultur uppkommer och förmedlas till anställda på telekombolaget 

Symsoft. Vi tittar även på skillnaden på de värderingar som kommer från företagets ledning 

jämfört med hur de anställda uppfattar värderingarna. 

Vi har i studien använt oss av en kvalitativ ansats och genomfört tio semistrukturerade 

intervjuer med anställda och chefer på Symsoft. Vi har även genomfört deltagande 

observationer under studiens gång då vi tillbringat mycket tid på Symsofts huvudkontor i 

Kista. Vi analyserade materialet med hjälp av etnografiska metoder och de teorier vi utgått 

från. Resultatet av studien speglar en organisation där vissa värderingar finns men inte 

förmedlas till de anställda. Detta har resulterat i att de anställda på Symsoft har svårt att 

implementera värderingarna i sitt dagliga arbete. Vår slutsats är att Symsoft behöver börja 

med ett aktivt värderingsarbete där de både formulerar om sina värderingar och inför rutiner 

för att förmedla dem till sina anställda. 

 

 

 

Nyckelord: värderingar, organisationskultur, förmedling, IT-organisation 
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Abstract 

Title 

Valuable Values? – To create and mediate values 

Values and organizational culture are two concepts that become more common and used in 

today’s companies and organizations. The meaning of values can vary from high to low and 

sometimes it can seem like a concept an organization use just to sound good instead of live 

like they learn. The intentions with our study are to analyze how values and organizational 

culture rise and are mediated to the employees at the telecom company Symsoft. We will also 

look into the difference between the values of the management and the employees. We have 

also done participant observation during our time at Symsoft.  

The study is made using a qualitative approach, where ten semi-structured interviews were 

conducted with employees and managers at Symsoft. The analysis of the interviews was done 

with an ethnographic method, where the material was coded based on the theoretical stand.  

The result of the study shows that there are values at Symsoft but they are not mediated to the 

employees. As a result the employees at Symsoft have a hard time trying to implement the 

values into their daily work. Our conclusion is that Symsoft needs to reformulate and actively 

work with their values to mediate them to the employees at the company. 

 

 

Keywords: Values, organizational culture, mediate, IT-organization 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisationskultur har under de senaste åren vunnit mycket mark och forskningen kring 

ämnet har ökat markant sedan slutet av 1970-talet. Kultur är nu allt viktigare inom 

organisationer. Anledningarna till detta kan vara att man upptäckt hur mycket som ryms inom 

kulturbegreppet och hur mycket en väl fungerande organisationskultur kan göra för ett 

företag. Organisationskultur är dock är ett ganska “luddigt” och svårdefinierat begrepp. Det 

kan ses som både något stort och någonting oviktigt. På grund av kulturens otydliga form är 

den också svår att undersöka. Vid studier av en organisationskultur måste man utgå ifrån det 

gemensamma för gruppen, den verklighet som de skapat och lever i. Man måste gå in på 

djupet och försöka se och förstå de bakomliggande strukturerna som sprids och formas i 

organisationen genom samspel från alla deltagare. Det sker med hjälp av beteenden, 

värderingar och tolkningar. Människor är ofta omedvetna om att de skapar och bär fram en 

kultur eftersom de ser den rådande organisationskulturen som verklighet. (Alvesson, 

1992:18–26)  

Generation Y, den unga generationen, drivs av förebilder och idoler. Generation Y söker 

respekt och förståelse, att bara gå till jobbet duger inte, de vill ha någonting mer. För att 

motiveras på en arbetsplats vill de känna att de kan stå för organisationens tankar och 

värderingar. (Phil, 2011:6-8) Enligt McGregors teori vill generation Y arbeta efter utsatta mål 

och därför blir självstyrning och självkontroll allt mer användbart. En väl fungerande 

organisationskultur blir därför extra viktigt när det kommer till den här gruppen människor. 

(2006: 65-66) 

En av byggstenarna i organisationskultur är just värderingar som generation Y motiveras av. 

Värderingar är det som ger organisationen en karaktär som gör att den skiljer sig gentemot 

andra organisationer. Värderingar kan bland annat förmedlas genom myter, historier, 

förebilder och metaforer. De är viktiga för att skapa en känsla av identitet. Genom historier 

förmedlas företagets identitet både internt och externt i organisationen som på så sätt skapar 

ett förtroende för företaget. (Bolman & Deal, 1993:303–308) 

Värderingar har gått från att vara “för mjukt” för företag till att nu vara en central del av de 

flesta företags styrningsstrategier. Efter flera år av forskning så har det bekräftats att 

värderingar verkligen är en viktig del för att förstå beteenden för individer, organisationer och 

samhället. Styrningen av organisationer har förändrats med tiden från att först präglas av 

Management by Instructions (MBI) till att under 1960-talet övergå till Management by 

Objectives (MBO) till att vi nu ska styra genom värderingar, Management by Values (MBV) 

(Dolan & Richley, 2006:235–236) 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är utifrån den presenterade bakgrunden, där vi tar upp hur 

värderingar har fått en mer central del i organisationer, att undersöka en organisations 

värderingsarbete. Vi vill undersöka hur organisationer arbetar med värderingar och vilka 

problem som uppstår vid lösa kopplingar mellan de officiella värderingarna och de uppfattade 

värderingarna samt hur de förmedlas. De frågeställningar som därmed ligger till grund för 

uppsatsen är: 

Hur ser de officiella värderingarna ut i organisationer? 

Hur förmedlas värderingar i organisationer? 

Hur uppfattas värderingarna av de anställda? 

1.3. Uppsatsens disposition 

Vi kommer börja denna uppsats med att beskriva några viktiga begrepp som spelar 

huvudrollen i vår undersökning. Begreppen beskriver både tidigare forskning och teorier. 

Därefter kommer ett metodavsnitt där vi beskriver hur vi gått till väga under vårt insamlande 

och analyserande av data. I den efterföljande delen kommer vi redogöra för de resultat vi 

kommit fram till vid våra intervjuer och de deltagande observationer vi gjort. Den sista delen 

av uppsatsen är diskussionsdelen där vi knyter ihop säcken med hjälp av våra resultat och våra 

begrepp samt eventuell framtida praktik.  

2. Teoriområde 

I detta avsnitt kommer vi ta upp den tidigare forskning och de teorier som vi anser är 

relevanta utifrån den presenterade bakgrunden och våra frågeställningar. I teoriområdet 

kommer vi först att presentera den unga generationen. En generation som motiveras av 

värderingar och tydliga mål. Det leder oss in på det breda och otydliga begreppet 

organisationskultur, sedan följer en mer ingående beskrivning av värderingar. Slutligen 

kommer vi att presentera institutionell teori som kan vara till hjälp för att analysera kring hur 

skillnaderna ser ut mellan officiella och uppfattade värderingar. 

2.1. Den unga generationen 

Vi kommer i detta stycke försöka reda ut vad som menas med den unga generationen, även 

kallat generation Y. Vilka de är och varför är de drivs av tydliga mål och värderingar. Vi har 

utgått ifrån Phils bok Att leda nästa generation, där författaren som själv är 80-talist, 

diskuterar ifall 80-talister är själviska latmaskar eller oslipade diamanter. Vi är väl medvetna 

om att begreppet generation Y är diskuterat och vi har haft svårt att hitta vetenskapliga teorier 

kring att just 80-talister skulle vara generation Y.  
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Det som Phil menar är generation Y är individer födda på 80- och 90-talet och namnet 

generation Y kommer från engelskans why. Tanken bakom namnet är att detta är en grupp av 

individer som ifrågasätter beslut, rutiner och kunskap. Vad är det då som gjort att generation 

Y blivit som de blivit? Flera anledningar kan ses komma från tiden och samhället de växt upp 

i. Generation Y har växt upp med hög utvecklad teknologi och där man på ett ögonblick kan 

få svar på allt. Gränser mellan länder har under deras uppväxt öppnats upp och det är enkelt 

att både resa och hålla kontakt med människor över hela värden. De egna valmöjligheterna 

gällande skola och framtid har blivit oändliga och alla kan bli entreprenörer. Ytterligare 

förklaringar ses i familjens struktur där många unga har under sin uppväxt blivit curlade av 

sina föräldrar. (2011: 15ff) 

Författaren tar upp flera olika kännetäcken för generationen. Vi kommer nedan beskriva de 

kännetecken som är mest relevanta i studien.  

Det första kännetecknet är att de är illojala och otåliga. De individer som tillhör generation Y 

känner inte samma lojalitet mot en arbetsgivare som tidigare generationer gjort. De väljer 

arbetsplats utifrån eget intresse och går vidare när de inte är intresserade längre. De vill ha 

action på arbetsplatsen och vill att det ska ske nya saker hela tiden. Generation Y är vana att 

kunna välja fritt, allt från arbetsgivare till telefonabonnemang och om något inte passar så 

väljer de någonting annat. (Phil, 2011: 30-35) 

Generation Y har även ett stort nätverk och lägger stor vikt vi vad andra tycker om deras 

arbetsgivare. Trivs de på sin arbetsplats lockar de dit fler från samma målgrupp och trivs de 

inte så tar de på samma sätt med sig sina kamrater och flyttar till nästa ställe. Generation Y 

utmärkts av att vara individualister och värderar delaktighet och ansvar. De vill synas och 

höras på en arbetsplats. Generation Y är måna om att lyckas och de vill vara delaktiga i beslut 

samt ha mycket ansvar. Många i generation Y vill också ha många olika uppgifter, ordspråket 

“ha många bollar i luften” stämmer väl in på dem. De besitter också en stor teknisk kompetens 

då de är uppväxta med både datorer och Internet. (Phil, 2011: 30-35) 

Phil menar att för att kunna leda nästa generation är krävs det att cheferna ansvarar för 

arbetets struktur: vad, hur, när och med vilka resurser arbetet ska genomföras. Det är viktigt 

med tydliga förutsättningar för arbetet så att medarbetarna vet vad som förväntas utav dem. 

För att kunna tydliggöra förväntningarna behöver övergripande mål brytas ner till hanterbara 

mål för individen. De vill känna att organisationens värderingar stämmer överens med egna 

värderingar för att motiveras i sitt arbete.(Phil, 2011: 41-42) 

Då tydliga värderingar, som är en del av organisationskultur, är en viktig motivationsfaktor 

för den unga generationen ska vi nu djupare förklara vad organisationskultur är och hur den 

kan förmedlas för att sedan gå in mer djupgående på värderingar. 

2.2 Organisationskultur 

Vad en organisationskultur innehåller varierar stort men Hofstede et al har sammanfattat sex 

punkter som kan känneteckna organisationskultur. 
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1. Den är holistisk och är ett kollektivt fenomen. Den kan alltså inte hänföras till enskilda 

individer. 

2. Den är historiskt bestämd. 

3. Det är viktigt med antropologiska begrepp för att kunna belysa kulturfenomenet. 

4. Den är socialt konstruerad. 

5. Den är svår att mäta och klassificera. 

6. Den är trögrörlig och svår att förändra. (Alvesson, 1992:19–20)  

Andra sätt att se på organisationskultur är att se den som antingen metaforer, där man utgår 

ifrån att organisationen är kulturen, eller variabler, där man snarare anser att en organisation 

har olika variabler som är unika för just den organisationen. (Alvesson, 1989:44ff) 

Organisationskultur handlar alltså om att medarbetarna i en organisation delar gemensamma 

värderingar och normer och tolkar symboler i organisationen på samma sätt. Detta gör att det 

skapas en sammanhållning mellan medarbetarna. (Alvesson, 1992:18ff) 

Inom organisationer utgör symboler kulturella byggstenar som människor sedan kan anpassa 

och forma utefter de förutsättningar som råder. Symboler kan uttryckas på många olika sätt 

inom organisationer; genom myter, värderingar, visioner, hjältar, historier, berättelser, 

artefakter, ritualer, ceremonier, metaforer, lek och humor. (Alvesson, 1992:18–28) Bolman 

och Deal skriver om symboler och vad de gör för organisationskulturen. Enligt dem står 

symboler för någonting annat, de förmedlar ett social konstruerat budskap. (1993:300) 

Alvesson menar att organisationskultur är mönster i människors beteenden, både i tal och i 

handling. Det är också vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande 

generationer. En annan definition av kultur som Alvesson tar upp är från Geertz som anser att 

kultur inte orsakar beteenden eller processer utan kultur istället är den kontext där sådana 

händelser förstås och görs begripliga. (1989:32–35) Enligt Geertz är det ytterst viktigt att 

differentiera kultur och normer. 

Kultur skiljer sig från normer så tillvida att normer är orienterade gentemot 

handlingsmönster medan kultur utgör en uppsättning definitioner, premisser, 

påstående [...]om universums natur och människans plats i denna. (Alvesson 

1989:37) 

2.2.1 Organisationskultur inom IT-branschen 

Vi kommer här gå in lite mer specifikt på organisationskultur inom IT-branschen. Vi har 

utgått från två studier som beskriver organisationskultur inom IT då de anses vara relevanta 

för vår studie. 

Den första studien är skriven av Alvesson, Ledning av kunskapsföretag - exemplet Enator. 

Det är en undersökning gjord i slutet av 80-talet av IT-bolaget Enator och deras 

företagskultur. Vi är väl medvetna om att denna undersökning har ett antal år på nacken men 

känner ändå att den är aktuell i vårt fall då vi kommer att studera ett företag inom IT-
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branschen. Alveson har i sin undersökning av Enators organisationskultur utgått ifrån kultur- 

och symbolteori. (1989:14) 

I sin undersökning tar Alvesson också upp diskussionen om organisationssymbolism. Inom 

detta område ses olika symboler i en organisation stå för mer än sitt egentliga innehåll. 

Alvessons tillvägagångssätt var 35 kvalitativa intervjuer med olika personer i organisationen, 

allt från VD och nedåt. Han var även med som deltagande observatör vid flera av 

organisationens aktiviteter samt haft ca 15 kortare samtal med olika anställda. Alvesson har 

fått fram en mängd olika resultat i sin undersökning men vi kommer här redovisa de resultat 

som för oss är mest relevanta dvs. de som kan kopplas till organisationskultur inom IT-

företag. Det som Alvesson kommit fram till när det gäller Enators anställda är att de är en 

relativt homogen grupp i både ålder, utbildning och intressen. Detta gör att de flesta anställda 

tycker och tänker ganska likartat, de har gemensamma normer och handlar på liknande sätt i 

olika situationer. Dock finns det en liten uppdelning mellan den äldre och yngre generationen 

i organisationen. De äldre medarbetarna som varit med längre värdesätter gemenskap och 

kamratskap mer än de yngre som är något mer individ- och resultatfokuserade. (1989:179ff) 

Enators stora ansträngningar att skapa en gemensam organisationskultur är ett sätt att försöka 

leda sina anställda. Genom att ha en homogen grupp anställda med gemensamma normer och 

värderingar så försöker de påverka och forma dem ovanifrån. (Alvesson, 1989:193ff) 

Den andra studien vi tittat på är av Kunda och beskriver i Engineering Culture: Control and 

Commitment in a High-Tech Corporation hur de anställda på High Technologies också är en 

ganska homogen grupp. De flesta är i 25–35-årsåldern, vita och män. Nästan alla har en 

högskoleexamen av teknisk karaktär och majoriteten inom elektroteknik eller datavetenskap. 

Klädkoden är avslappnad och ganska dyster. Normen är att arbeta långa dagar och helger och 

de anställda kan arbeta från olika geografiska platser. Han menar på att om någon inte skulle 

vara på plats en dag så antas den personen bara arbeta från en annan plats. En chef på 

företaget säger på att den formella strukturen i organisationen inte säger någonting om hur det 

verkligen är. De anställda är självgående och ambitiösa och det finns ingen tvekan om att de 

inte skulle vara engagerade i sitt arbete. Han menar dock att de är svåra att hantera och leda, 

att det inte går att få dem till att göra något utan att de måste vilja göra det. (2006:2-6)  

På Tech, som företaget kallas informellt, blir de anställda ständigt påminda om företagets 

värderingar och kultur genom flera olika attribut. Genom att se företagets parkering med alla 

bilars bildekaler “I love Tech!”, TV-monitorer med tal av företagets VD om värderingar och 

mål så sprids företagets värderingar och kultur ut till de anställda utan att de direkt är 

medvetna om det. Tech’s kultur sprids även genom planscher med företagsfilosofier, bilder på 

VD med slogans som “We Are One”, nyhetsbrev, broschyrer mm. (Kunda, 2006:50–52) Att 

de nyanställda på företaget dessutom genomgår något som de kallar bootcamp gör att de blir 

väl medvetna om vad som krävs för att lyckas på företaget och hur de måste ha rätt mindset. 

(Kunda, 2006:6) 

2.2.2 Förmedling av organisationskultur 

Vi kommer nu gå igenom olika tekniker för att förmedla organisationskultur. De metoder vi 

tittat på är mentorskap, hur den fysiska omgivningen som byggnader och inredning kan 
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förmedla kultur till medarbetarna samt hur artefakter och ritualer bidrar till skapandet av 

organisationskulturen. 

2.2.2.1. MBO och mentorskap 

Artikeln The Calculated and the Avowed: Techniques of discipline and struggles over identity 

in Big Six Public Acounting Firms tar upp hur Management By Objectives, här efter förkortat 

till MBO, och mentorskap kan användas som vägledning och även styrning i en organisation. 

Författarna till artikeln har utgått ifrån Foucaults tankar om makt och kunskap. De har sedan 

undersökt sex stora amerikanska redovisningsbyråer. De har under 15 år, sedan de startade sin 

studie 1980, utfört 180 djupintervjuer med medarbetare i organisationerna samt haft en 

fortsatt kontakt med medarbetarna. (Covaleski & et al, 1998:304ff) 

Covaleski & et al menar att både MBO och mentorskap går ut på att man ska forma individen 

till den optimala medarbetaren genom att få dem att tänka, vara och tycka som organisationen. 

Innan vi går vidare in på dessa två tekniker ska vi kort beskriva människor styrs. Som vi 

nämnt tidigare så bygger artikeln på Foucaults idéer om hur människor styrs och de tar upp 

två olika tekniker vilka de kallar the calculated och the avowed. Den första av dessa två 

handlar om att människor styrs genom normer och gemensamma värderingar som till exempel 

skapas på en arbetsplats. De allra flesta vill vara en del av gemenskapen och kommer därför 

anpassa sig och ta till sig de gemensamma värderingarna. The avowed vilket på svenska blir 

det uttalade handlar om att människor identifieras med vad de säger högt. Genom att tala om 

våra åsikter identifierar och tolkar människor oss på olika sätt och vår identitet skapas. 

(1998:294–298) 

MBO handlar om att internalisera organisationens tankar och mål med och i individen. Detta 

får till följd att individen handlar utifrån sig själv och sina egna tankar men eftersom de 

sammanfaller med organisationens idéer så tjänar även den på individens handlande. 

Mentorskap, som är ett nyare fenomen än MBO, innebära att en senior medarbetare tar hand 

om och lär upp en junior medarbetare. Detta gör att den yngre medarbetaren växer in i 

företagets idéer och tankar, eftersom den redan från början blir styrd och lärd hur företaget 

fungerar och vill att dess medarbetare ska vara. (Covaleski & et, 1998:301–203) 

Medarbetarna skapas utifrån organisationskulturen dvs. deras gemensamma tankesätt och 

normer att förhålla sig till information och händelser. Ju starkare och mer inarbetad en 

organisationskultur är så kommer den att forma medarbetarna och den kan hjälpa till att stöpa 

nya medarbetare i rätt form för just den här organisationen. Genom att framkalla en viss 

reaktion som man vill ha på en viss händelse så formas och styrs medarbetarna i en 

organisation. (Alvesson, 1992:18–28) Organisationsidentitet kan delas upp i två delar varav 

den ena handlar om hur människor ser på organisationen utifrån och den andra om hur 

medarbetarna i en organisation ser på organisationen inifrån. En organisation kan alltså ha 

olika identiteter beroende på vem man frågar. Ytterligare en typ av organisationsidentitet är 

den sociala identitet den skapar hos sina medarbetare, alltså i vilken grad medarbetarna 

identifierar sig med, och bygger sin identitet på, det som organisationen står för. (Alvesson, 

1992:29–36) 
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2.2.2.2. Byggnader och inredning 

I artikeln Academic architechture and the constitution of the new model worker beskriver 

Hancock och Spicer hur byggnaders design och estetik är identitetsskapande. Fokus i artikeln 

är universitetsbiblioteket the Saltire Center i Glasgow, Skottland, som har fått stor 

uppmärksamhet just på grund av dess innovativa design och utseende. Strukturell arkitektur 

och inredning är något som drar till sig människors uppmärksamhet och inom organisatoriska 

byggnader kan det bidra till att skapa prioriteringar för de identiteter som eftersträvas hos 

exempelvis anställda. Organisationer kan alltså skapa en design som främjar vissa 

identitetstyper. (2011:91–95) 

Hancock och Spicer beskriver en process i tre delar som används för att analysera hur makt 

antas både i och genom rumsliga ordningar. Den första delen är enchantment och innebär en 

blandning av det materiella och det symboliska som karaktäriseras i byggnaden. Den andra, 

emplacement, innebär det geografiska och rumsliga läget som ur ett styrningsperspektiv kan 

innebära en viss placering av kontor eller skrivbord i organisationens byggnad. Enactment är 

den tredje processen och innebär den levda användningen av organisationens utrymmen 

jämfört med den uppfattade användningen av utrymmena. Enactment kan både utmana och 

bekräfta de ofta förekommande formerna av rumslig ordning beroende på individers 

erfarenhet, makt eller sätt att se på ordningen.(2011:95–96) 

Hancock och Spicer har genomfört en triangulerad studie där de har genomfört 

litteraturstudier, semistrukturella intervjuer med användare och anställda samt observationer 

av the Saltire Center. Studien visar att byggnaden är designad till att skapa individer som är 

mer aktiva, mer kreativa och som kan arbeta genom självstyrning. The Saltier Center försöker 

skapa en ny typ av arbetare bortanför den byråkratiska styrningen. (2011:96)  

2.2.2.3. Artefakter och Riter 

Artefakter är allt som gör en organisationskultur synlig. Det kan vara beteendemönster eller 

händelser, och det kan också vara materiella ting. Artefakter ses oftast som något människor 

har skapat antingen medvetet eller omedvetet. Artefakter har stor påverkan på hur vi agerar på 

arbetsplatsen. Omedvetna rutiner och beteendemönster är ett exempel på artefakter, ett annat 

är hur kontoret är uppbyggt och inrett. (Alvesson, 1992:93ff) 

En rit är en social situation, en kollektiv process där man förmedlar värderingar, ideal och 

förhållningssätt gentemot varandra och organisationen.  Riter ger vissa beteenden och 

reaktioner. De kan hjälpa till att stärka företagskulturen och sammanhållningen i 

organisationen genom att förmedla vissa kollektiva värderingar. En rit är organiserad och 

planerad men kan ändå ge utrymme för spontana idéer. (Alvesson, 1992:155) 

Vi har nu redogjort för vad organisationskultur är och hur den kan förmedlas. Som vi tidigare 

nämnt så är värderingar en del av organisationskulturen och nu kommer en närmare 

beskrivning av begreppet värderingar. 
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2.3 Värderingar 

När man talar om värderingar måste man först definiera vad ett värde är. Ett värde är något 

som en individ eller en grupp av individer vill uppnå eller vill åstadkomma. Ett värde kan vara 

både en händelse eller ett fysiskt föremål. Värden är något vi människor finner 

eftersträvansvärda och motiverande, de kan vara både precisa och uppfylla ett egenvärde för 

en individ eller vara mer generella så som trygghet eller generositet. En annan typ av värden 

är instrumentella värden och dit hör pengar och lönsamhet. Detta är en relativt vanlig form av 

värde för ett företag. För att ett värde ska fungera som en källa till motivation i ett företag 

måste man dock definiera det och göra det tydligt för anställda. Att använda stora generella 

värden som motivation för sina anställda kommer göra att organisationen slå krokben för sig 

själv. Genom att definiera sina värden så omvandlar man dem till värderingar. En värdering 

kan ses som en persons subjektiva svar på ett värde. När en individ ger en positiv respons till 

ett värde så betyder det att det värdet är en del av den individens värderingar. En individs 

värderingar påverkar dennes handlingar, attityd och beteenden. Det är därför av yttersta vikt 

för en organisation att ha värden som stämmer överens med dess anställdas värderingar. 

(Philipsson, 2011:17- 19)  

Organisationskultur består av organisationens värden, Philipsson definierar 

organisationskultur på följande sätt: 

Företags- eller organisationskulturen består av de värden som tillsammans utgör 

grund för hur företagets eller organisationens ledning och personal agerar utåt 

mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder chefer och 

medarbetare utför och uppvisar mot varandra. (Philipsson, 2011:41) 

Denna kultur kan sedan vara antingen manifest, vilket betyder att den är tydligt uttalad och 

dokumenterad eller så kan den vara latent. Med en latent organisationskultur menas att man i 

organisationen inte är medveten om att de beteenden och ageranden som sker i organisationen 

egentligen kommer från gemensamma värden. Dessa värden ligger dolda under ytan. De 

anställda i organisation vet hur de ska bete sig och vad som är tillåtet. De anställda följer 

någon form av oskrivna lagar. En nyanställd person får inga instruktioner om detta i början av 

sin anställning utan lär sig istället med tiden vad som är normen i organisationen. (Philipsson, 

2011:41–43)  

Författarna Dolan och Richley skriver i artikeln Management by values (MBV): a new 

philosophy for a new economic order att det i organisationer finns flera olika enheter. En 

enhet kan till exempel vara maskiner och byggnader vars mekanismer kan förklaras med 

simple attractors, alltså matematiska formler som gravitation. Mänskliga enheter går däremot 

inte att mäta på samma enkla sätt utan för att mäta beteenden används istället en strange 

attractor. För enskilda personer, grupper, organisationer och samhällen är värderingar en 

strange attractor som kan bestämma den allmänna formen för beteenden.  För att kunna 

analysera beteenden med hjälp av strange attractor så delas värderingarna in i tre delar: 

ekonomiska och kontrollerande värden, etiska värderingar samt emotionell utveckling. Denna 

uppdelning kan göras i de flesta organisationer. Ekonomiska och kontrollerande värden är 
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relaterade till effektivitet, disciplin och prestationer som ligger till grund för planering, 

kvalitetssäkring och redovisning. De etiska värderingarna vägleder istället hur människor ska 

bete sig gruppen. Etiska värderingar kommer ifrån tron om hur människor ska uppföra sig 

offentligt på arbetet och tillsammans med andra människor. De associeras med sociala 

värderingar så som ärlighet, kongruens, respekt och lojalitet. Den tredje och sista delen av 

värderingarna är emotionell utveckling som är viktig för att skapa nya handlingsmöjligheter. 

Emotionell utveckling förknippas med: förtroende, kreativitet, frihet och att ha roligt på sin 

arbetsplats. (Dolan & Richley, 2006:236) 

Värderingar är människors motivation och för de flesta så är dessa motivationsfaktorer 

undermedvetna. I framgångsrika organisationer är varje anställd väl medveten om sina egna 

personliga värderingar och kan se hur de egna värderingarna stämmer överens med 

organisationens. För att organisationer effektivt ska kunna hantera sina anställda är det därför 

viktigt att för dem att identifiera sina strange attractor, alltså sina värderingar. Det man har 

sett bland högutbildade är att den emotionella utvecklingen är den som prioriterats högst. De 

vill inte arbeta i en organisation där arbetet är autonomt och inte ger möjlighet till att vara 

kreativ. Det har skett ett paradigmskifte när det gäller förtroende och kontroll. Tidigare sa 

man att förtroende är bra men att kontroll är bättre. Idag menar man att kontroll är bra men att 

förtroende är bättre. Anställda är även idag högre utbildade, mer mobila i en global ekonomi 

och kräver kortsiktig “här och nu” tillfredsställelse. Det är därför viktigt för organisationer att 

utveckla en kultur som tillfredsställer dessa nyare behov annars kommer de anställda som är 

mest motiverade att söka sig till andra organisationer som tillfredställer dessa behov. (Dolan 

& Richley, 2006:237) 

I artikeln Make Your Values Mean Something skriver Lencioni att många företag har 

värderingar som inte är meningsfulla och därför meningslösa. Värderingarna innehåller ofta 

ord med tomma värden som inte talar sanning. Att komma på starka värderingar och att sedan 

följa dem kräver både mod och ansträngningar. Om en organisation inte är beredd att kämpa 

för sina värderingar så menar Lencioni att organisationen skulle klara sig bättre utan dem. 

Värderingar som leder till förvirring och som kan betyda olika saker beroende på vem man 

frågar kan inte vara en hörnsten i ett företags värderingar. Många företag skapar värderingar 

som istället liknar mål för framtiden vilket resulterar i att både anställda och chefer känner att 

värderingarna inte är inom räckhåll och onåbara för individen. (2002:113–114) 

Enligt Lencioni ska företag skapa grundläggande definitioner för att vara säkra på att anställda 

vet vad företaget står för och vad de försöker att uppnå. För att kunna göra detta kan man ta 

hjälp av fyra kategorier för att förstå skillnaden mellan olika värderingar. Den första kategorin 

av värderingar är Core values. Det är kärnvärden som ska vara väl ingrodda principer och ska 

guida handlandet i organisationen. De kulturella hörnstenarna ska vara en så stor del av 

organisationen att man aldrig kan kompromissa kring dem, varken av bekvämlighet eller av 

ekonomiska skäl. Den andra kategorin är Aspirational values vilket är önskvärda värderingar 

som företaget behöver för att lyckas i framtiden men som för tillfället saknas i företaget. 

Företag måste kanske utveckla nya strategier för att möta krav från marknaden eller 

branschen. De önskvärda värderingarna får däremot inte strida emot eller försvaga 

kärnvärderingarna. Om till exempel ett företag har kärnvärderingar som värderar hårt arbete 
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med arbete på sena kvällar och helger så kan inte en önskvärd värdering vara att de ska ha en 

balans mellan arbete och fritid eftersom de motsäger varandra och bara skulle göra 

medarbetarna osäkra. Den tredje kategorin Permission-to-play values speglar helt enkelt de 

beteendemässiga och sociala normer som krävs från de anställda. Dessa värderingar är ofta 

relativt lika för alla företag inom samma bransch eller från samma region. Att till exempel ha 

ett intresse för teknik och IT ses som en självklarhet inom IT/teknik-branschen. Den sista 

kategorin Accidental values beskriver oavsiktliga värden som har skapats spontant utan att ha 

kommit uppifrån i organisationen. De reflekterar ofta gemensamma intressen eller 

personligheter bland organisationens anställda. De oavsiktliga värdena kan vara bra för 

organisationen genom att skapa känsla av gemenskap. De kan dock också skapa negativa 

effekter genom att de utestänger nya synsätt och möjligheter. Det är viktigt för chefer att se 

till att skilja kärnvärden från de oavsiktliga för att inte skapa förvirring bland de anställda om 

vad värderingarna är. (2002:113–114) 

Av Fortune’s topp 100 företag så har 55 % angett integritet som en kärnvärdering, 49 % hyllar 

kundnöjdhet och 40 % teamwork. Lencioni menar att det inte går att argumentera emot att det 

är bra kvalitéer som eftersöks men menar på att sådana termer knappast ger de anställda en 

tydlig bild av vilka beteenden som är eftersträvansvärda. Sådana generella värderingar leder 

inte till att företag utmärker sig i bland andra företag utan leder snarare till att man bara blir en 

i mängden. (2006:115) 

I Packards artikel Enhancing Staff Commitment Through Organizational Values beskrivs hur 

härbärget, St. Vincent dePaul Village, har internaliserat organisationens värderingar i de 

anställdas dagliga arbete med kunder. Packard menar att värderingar är en viktig del av en 

organisations strategi. Många gånger blir värderingarna ignorerade och den gemensamma 

visionen faller bort. När värderingar är en central del av en organisation kan det liknas med en 

galjonsfigur i fören på ett skepp som är en vägledande symbol för de beteenden som kommer 

att leda folket mot visionen. För att förmedla värderingarna i organisationen så är fysisk 

representation viktig, genom exempelvis banderoller, märken, certifikat och kopior av 

värderingarna i plånboksformat. Värderingarna ska även vara en hörnsten vid framtagandet av 

månadens anställd. (2001:35–39) 

Härbärget, St. Vincent dePaul Village, ville göra värderingarna operationaliserbara och 

enklare för de anställda att använda i deras dagliga arbete. Just för att de haft ett ökat antal 

anställda så ville de att nyanställda klart skulle förstå organisationens mission och 

värderingar. För att organisationens värderingar skulle vara konsistenta med de anställdas så 

ville de att värderingarna skulle utvecklas av de anställda och inte komma uppifrån i 

organisationen Härbärgets kärnvärden blev: compassion, respect, empathy, empowerment and 

dignity. Det bildade förkortningen CREED. (Packard, 2001:40) 

Studien genomfördes fem år efter implementerandet av CREED där de gjorde en 

tvärsnittsundersökning av de anställdas nuvarande syn på värderingarna. De använde sig av en 

enkät till alla anställda, studerade dokument, genomförde intervjuer med chefer i 

organisationen samt representanter från dess statliga finansieringskälla. Studiens resultat 

visade att nästan 90 % av de anställda tyckte att CREED påverkade deras dagliga arbete och 
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att mer än en tredjedel tänkte på CREED varje vecka. En begränsning av studien var att flera 

variabler fick starka positiva korrelationer och att de variabler där korrelationer inte 

förväntades också fick det. Packard menar därför att det är svårt att avgöra kausaliteten för 

studien, det går alltså inte att säga vad som har orsakat vad. Det är därför svårt att hävda att 

exempelvis värderingarna ökar medarbetarnas engagemang. Ett allmänt dilemma är 

svårigheten med att mäta prestationer inom serviceorganisationer. (Packard, 2001:44–48) 

Packard hävdar dock att även om vissa frågor inte kan bli helt besvarade så kan några 

slutsatser ändå dras. Klara uppdragsbeskrivningar, tydliga värderingar och konkreta mål 

kommer att bidra till att skapa en bra grund för att motivera de anställda mot bättre 

prestationer i organisationens intresse. (2001:50) 

2.4. Institutionell teori och lösa kopplingar 

För att kunna analysera kring våra frågeställningar anser vi att institutionell teori kan vara till 

hjälp för att förstå hur och varför organisationens värderingar ser ut, förmedlas och uppfattas 

som de gör.  

Institutionell teori är en teori om hur organisationer följer det som sker i dess omgivning. 

Genom att en organisation anpassar sig till omgivningen anses den vara legitim. Eftersom 

omgivningen ständigt förändras krävs att organisationen anpassar sig till rådande normer i 

samhället för att behålla dess legitimitet. (Eriksson-Zetterquist, 2009:105–106) Institutionell 

teori handlar därför om hur organisationer påverkas av andra organisationer kring 

förändringar och trender, hur de påverkas av både formella och informella regler istället för 

att handla utefter det sätt som är mest rationellt för organisationen. (Eriksson-Zetterquist, 

2009:5) För att samordna och kontrollera organisationer så antas en rationell formell struktur 

vara det mest effektiva. Dock visar många studier att den formella strukturen har 

begränsningar och den inte kan inte förklara varför organisationer handlar som de gör. Den 

formella strukturen reflekterade alltså inte organisationens informella krav och kan därför inte 

fungera för att samordna eller kontrollera. (Eriksson-Zetterquist, 2009:64–65) 

Det leder oss till begreppet lösa kopplingar. Lösa kopplingar handlar i praktiken om att det 

finns lösa kopplingar mellan den tekniska verksamheten och den legitimitetsskapande 

verksamheten. Detta för att organisationen ska kunna fortsätta med de aktiviteter som anses 

legitima samtidigt som kärnverksamheten inte störs. Man kan se det som lösa kopplingar 

mellan den formella och den informella strukturen. Den formella strukturen är den struktur 

som lättare kan anpassas och påverkas av förändringar från lagar, omgivning eller ägare. Den 

informella är däremot svårare att förändra då den har skapats under än längre tid genom 

mytbilder och normer inom organisationen. (Eriksson-Zetterquist, 2009:69) 

Många gånger försöker man hitta lösningar för att motverka de lösa kopplingarna. Ett sätt att 

göra detta är genom att ha gemensamma värderingar och en stark organisationskultur. Detta är 

enligt Eriksson-Zetterquist dock inte poängen med lösa kopplingar. Hon menar att de lösa 

kopplingarna är nödvändiga för att verksamheten ska fungera och de ser till att problem inte 
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sprids i hela organisationen och på det sättet behålla arbetstillfredsställelsen trots 

förändringsarbete. (2009:70) 

Syftet med denna studie är alltså att, efter denna teorigenomgång gå djupare in på hur man 

arbetar med värderingar samt vilka problem som kan uppstå både i skapandet och i 

förmedlingen av värderingar. Det är viktigt att värderingar inte blir strategiska mål för 

organisationen då detta lätt gör att lösa kopplingar uppstår mellan ledningens och anställdas 

värderingar. Enligt institutionell teori tar man en stor risk när man producerar värderingar som 

följer strömmen i samhället utan att för den delen tänka igenom vad man vill förmedla med 

sina värderingar. Detta leder oss in på våra tidigare nämnda frågeställningar om hur en 

organisations officiella värderingar ser ut jämfört med hur de förmedlas till och upplevs av 

anställda. För att hitta svar till våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ metod som 

vi nu nedan kommer att redogöra för. 

3. Metod 

3.1 Symsoft och telekombranschen 

Symsoft startades 1989 i Stockholm. De har i dagsläget ca 80 anställda i Sverige med 

huvudkontor i Kista i norra Stockholm. De arbetar globalt och har kunder över hela värden. 

Symsoft har kontor i Dubai, Singapore och Dallas. De är specialiserade på laddnings- och 

meddelandelösningar för telekomoperatörer och har i Sverige kunder som Telia, Telenor och 

3.  

Symsoft är ett relativt litet bolag jämfört med många andra företag i samma bransch och de 

ser sig själva som flexibla och kundfokuserade. På Symsofts hemsida kan man bland annat 

läsa:  

We pride ourselves on our business innovation, flexibility, competence and 

passion to achieve. (Symsofts hemsida) 

Telekombranschen har under de senaste decennierna fullkomligt exploderat i storlek. Idag 

använder vi våra telefoner allt mer och de får allt smartare funktioner.  

1999 hade 15 procent av världens befolkning tillgång till en telefon. Tio år 

senare, 2009, var sju av tio innehavare av ett mobilabonnemang. I en 

undersökning som IBM genomfört framkommer det att det enda som människor är 

mindre beredda att ge upp än sin mobiltelefon och bredbandsanslutning är sitt 

hem. Det är inte många områden som på så kort tid sett en så dramatisk 

utveckling. (Ginstmark, 2010)  

Vi kommer nedan redogör för vår metod, hur vi gick till väga när vi samlade in vårt material 

och hur vi utfört våra intervjuer och analyserat det insamlade materialet. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

I studien har vi använt oss av intervjuer för att få en djupare förståelse för hur just dessa 

personer upplever organisationskulturen på Symsoft och hur de fått företagets värderingar 

förmedlade till sig. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuerna har vi fått 

möjlighet att ställa följdfrågor när vi kommit in på ämnen vi vill veta mer om. Vi har under 

studiens gång tillbringat tid på Symsofts kontor och därmed även kunnat genomföra en del 

deltagande observationer. Vi har studerat de dokument Symsofts ledningsgrupp tagit fram 

rörande deras kultur och värderingar. 

Vid planeringen, utförandet och analyseringen av intervjuerna utgick vi från Kvales 

InterView och hans sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering. (1997:85) 

Det första steget är att göra en tematisering där studiens syfte och frågeställningar formuleras. 

Därefter planeras designen av hur intervjuguiden ska se ut utifrån tematiseringen. Det tredje 

steget är intervjuandet som ger data genom både verbala svar och kroppsspråk, där det även är 

viktigt att reflektera över relationen man har med intervjupersonen. Det fjärde steget är att 

överföra materialet till bearbetningsbar form och det femte steget att bearbeta och analysera 

materialet. Det sjätte steget är det resultat som man får fram från analysen för att slutligen i 

det sista steget skriva en rapport och presentera tillvägagångssättet. (Trost, 2005:50–51) 

Innan intervjuerna genomfördes så diskuterades följande steg: 

Tematisering: Syftet med intervjustudien, vad vår frågeställning är och vad det är vi vill få 

svar på. 

Intervjuteknik: Vilken typ av intervju vi ska utföra, vem som ska intervjua, tillsammans eller 

enskilt. 

Urvalskriterier: Vilka kriterier som intervjupersonen ska uppfylla för att vi ska få svar på 

studiens frågeställning. 

Intervjuguide: Vilka teman är det vi ska ha med i vår intervju, vad vi vill fråga om och hur vi 

ska formulera frågorna för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur de värderingar som kommer uppifrån i 

organisationen skiljer sig från de värderingar som de anställda upplever samt att undersöka 

hur Symsofts värderingar som inte är speciellt uttalade har spridits i organisationen Hur tar de 

anställda del av dem trots att många av dem knappt vet vilka värderingar Symsoft har. 

Då generation Y är av särskilt intresse för studien så valdes de medarbetare som är födda på 

1980-talet ut både för att de tillhör generation Y och för att de är de senast anställda på 

Symsoft. Till studien valdes åtta unga medarbetare ut samt två chefer för att få in en 

ytterligare en dimension på hur organisationskulturen upplevs ur chefssynpunkt samt hur 

cheferna bidrar till att sprida värderingar och organisationskulturen. Vi genomförde totalt tio 

intervjuer. Alla intervjuer genomfördes inom en två-veckors period och skedde i ett avskilt 
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rum på de intervjuades arbetsplats. Vi har själva inte valt ut vilka vi skulle intervjua utan det 

gjorde HR-chefen på Symsoft. Detta för att inte lämna ut personuppgifter om informanterna i 

onödan. 

Vi bestämde oss för att utföra samtliga intervjuerna tillsammans. Det var då endast en av oss 

som ledde intervjun och den andra satt i bakgrunden och observerade för att kunna titta mer 

på kroppsspråk och känslor hos den intervjuade. Vi ansåg att vi på detta sätt skulle få bättre 

helhetsbild av intervjupersonerna. Vi valde även att göra på detta sätt för att vi båda skulle få 

en större inblick i svaren samt att vi kunde diskutera tillsammans direkt efter intervjuerna och 

redan då påbörja analysarbetet.  

Inför intervjuerna framställde vi ett A-schema (bilaga 1). Det är ett schema som gör att 

intervjuaren kan ha fullständig kontroll över intervjun samtidigt som man gör det möjligt att 

genomföra intervjun tematiskt öppen. För att kunna framställa schemat identifieras ett antal 

teman ut som är av intresse för studien samt en några enkla bakgrundsfrågor. Till varje tema 

görs underteman med konkreta frågor. (Aspers, 2007:144) Vi valde ut tio huvudteman som vi 

ville få svar på med tillhörande underfrågor till varje tema för att få mer detaljerade svar men 

utan att styra intervjun för mycket. Till de intervjuade cheferna hade vi ytterligare ett tema 

som tar upp hur chefer förmedlar värderingarna till sina anställda i organisationen. 

Under intervjun använde vi det tidigare framtagna A-schemat samt en mobiltelefon för 

inspelning av intervjun. Frågorna som vi använde oss av var till att börja med några generella 

frågor om intervjupersonen och varför de valt att arbeta på Symsoft. Vi gick sedan in på 

frågor som var mer inriktade på Symsofts organisationskultur och värderingar. Slutligen hade 

vi några frågor om vad den intervjuade tyckte att Symsoft kunde förbättra, både för dem 

själva och för företaget. 

Hela intervjuerna transkriberades enskilt av varje intervjuare med hjälp av den inspelning som 

gjordes under intervjun för att möjliggöra bearbetning och analys av materialet. 

3.3 Analysmetod 

Som tidigare nämnts så påbörjades analysarbetet redan direkt efter och under de genomförda 

intervjuerna. Vid transkriberingen analyserades arbetet och tankar kring koder för djupare 

analys uppkom. De kodord som valdes ut ligger i linje med de teman som är grunden för 

intervjuerna samt ytterligare några koder som framkommit vid djupare läsning av de 

transkriberade intervjuerna.  

Vid kodning av det insamlade materialet så har vi använt oss av det som Aspers kallar 

marginalmetoden. De transkriberade intervjuerna var utskrivna på papper och varje kod fick 

en viss färg och ett visst mönster som sedan markerades i marginalen på de utskrivna 

dokumenten. Vid analys av intervjuerna genom kodning kunde resultat utläsas samt att 

relevanta citat från intervjuerna identifierades utifrån kodningen. (2007:172) 



21 

 

Vi har även kodat dokumentet Symsofts kultur och värderingar – våra fyra pelare för att 

djupare kunna utläsa och analysera skillnader mellan de officiella värderingarna uppifrån i 

organisationen och de värderingar som uppfattas av de anställda. 

3.4 Informanter 

Våra tio informanter var alla anställda på Symsoft. Åtta av dem var unga medarbetare som var 

födda under 1980-talet och två av dem var chefer vars ålder inte var relevant för studien. Alla 

våra informanter var män då det var de som stämde överens med övriga krav med att vara ung 

och nyanställd. Vi har i studien inte tagit reda på informanternas familjesituation eller etnisk 

bakgrund då detta inte ansågs vara nödvändigt för att kunna svara på våra frågeställningar. 

Alla våra informanter har en akademisk utbildning inom civilingenjör eller datavetenskap. Vi 

väljer här att inte beskriva informanterna separat då det skulle göra det enkelt att identifiera 

dem. 

3.5 Etiska överväganden 

Alla medverkande i intervjustudien blev muntligt informerade om hur intervjumaterialet 

kommer att användas och studiens syfte. Intervjupersonerna blev även några dagar innan 

intervjun tillfrågade om de ville delta genom HR-chefen på företaget, detta gjorde att 

intervjupersonerna var informerade om intervjuns ämne och tidslängd en tid före tillfället. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, personerna kan inte identifieras i 

rapporten men inte är anonym för intervjuaren. (Trost, 2005:61) I rapporten finns citat med, 

det är dock inte möjligt att identifiera vem som har sagt vad och vi har valt att använda oss av 

fiktiva namn när vi har redogjort för intervjuernas innehåll i rapporten. 

4. Resultat 

Vi kommer i detta stycke redogöra för det resultat som framkommit från studiens intervjuer 

och deltagande observationer. Vid analys av materialet har vi kunnat urskilja flertalet delar 

som är av intresse för uppsatsen. Resultatet presenteras utefter tre huvudrubriker; Symsofts 

officiella värderingar, förmedling av värderingar och uppfattning av värderingar, som kan 

kopplas till våra tre frågeställningar.  

Hur ser de officiella värderingarna ut i organisationer? 

Hur förmedlas värderingar i organisationer? 

Hur uppfattas värderingarna av de anställda? 
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4.1. Symsofts officiella värderingar 

Symsofts ledningsgrupp har i ett dokument, som de kallar, Symsofts kultur och värderingar - 

Våra fyra pelare beskrivit företagets värderingar. Värderingarna presenteras med hjälp av fyra 

pelare och är av företagsekonomisk karaktär. De fyra pelarna är: 

1. Marknadsorientering gör oss till vinnare 

2. Innovation får långsiktig framgång 

3. Effektiva processer med kunden i fokus  

4. Individer med expertkunskap - ett företag 

I den första pelaren beskrivs företagets mål ”att hjälpa mobiloperatörer världen över att 

stärka sin konkurrenskraft genom ökade intäkter och reducerade kostnader.” Målet är 

kundfokuserat och mycket i värderingarna kopplar ofta tillbaka till just kunder, exempelvis 

beskrivs att Symsoft brinner för sina kunder och att framgång kan likställas med nöjda 

kunder. Andra värderingar som även kan kopplas till kunder är alla medarbetare ska ha ett 

säljorienterat mindset där nyckeln till långsiktig framgång är en affärs- och säljdriven kultur. 

I den andra pelaren uppmuntras kreativitet och flexibilitet samtidigt som att fokus ska ligga på 

kärnverksamheten som är laddnings- och meddelandelösningar. Symsoft ska alltid leta efter 

nya lösningar och partnerskap för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter och lösningar. 

För att kunna göra detta så uppmuntras de anställda att ta risker och att det är OK att göra fel.  

Den tredje pelaren tar upp innovation och nytänkande i förhållande till de verktyg och 

processer som används i verksamheten. Även i denna pelare kan man se att kunder är av stor 

vikt då verksamheten kretsar kring dem. I pelaren beskrivs även att verksamheten ska styras 

framåt och inte ta befintliga processer och verktyg för givet.  

Den sista pelaren redogör för att alla anställda på Symsoft är experter och att alla måste bidra 

och ta ansvar för att företaget ska lyckas. De skriver “vårt mål är att skapa en stark kultur, 

lägga en tydlig strategi och bygga en organisation med uttalade ansvar och befogenheter för 

varje medarbetare.” Fokus är även att bryta ner övergripande affärsmål till individuella mål 

för de anställda samt att Symsoft främjar öppenhet och ärlighet. 

4.2. Förmedling av värderingarna  

Vi har genom våra intervjuer försökt få ett grepp om hur organisationskulturen skapats på 

Symsoft. Vi har utöver våra intervjuer deltagit i vissa ritualer och observera artefakter som 

lokaler, inredning och klädstil. Efter att de kodade transkriberingarna sammanställdes kunde 

vi direkt se ett mönster kring hur värderingarna har, eller inte har, förmedlas i organisationen. 

För att tydliggöra detta kommer vi nu att presentera några intressanta områden. 
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4.2.1. Värdering, vad är det? 

Flertalet av våra intervjupersoner hade inte ens någon aning om att Symsoft hade några 

värderingar utan sa vad de trodde eller tyckte passade in på företaget utifrån deras synvinkel. 

Några intervjupersoner uttryckte sig “Oj! Ehh jag vet inte” (David) eller “Äh… ingen 

aning…” (Adam). “Hmm.. den här var väldigt knepig.. har inte alls tänkt på vad det kan 

vara…” (Gustav). Även om flera personer hade aningar om vilka värderingarna var så var det 

ingen som säkert kunde uttala sig om värderingarna utan diskuterade mest kring vad de skulle 

kunna vara, ord som väl och kanske var något som ofta dök upp vid svar på frågan.  

Nämen vi är väl om man tar det på en lite generellare planet är det väl att vi är 

små och flexibla, kan göra saker snabbt, det är väl egentligen det som är vår 

unika position då. (Bertil).  

En annan av intervjupersonerna nämner istället att han vet att det finns värderingar men inte 

kan komma på vilka värderingarna är och beskriver att det skulle kunna vara att de ska vara i 

framkant inom telekombranschen. 

Några av de intervjuade personerna visste knappt ens vad värderingar är eller betyder. “Jag 

vet inte ens vad som menas ens. Vad menas med värderingar i det här fallet?” (Adam). Vid 

dessa intervjuer behövde vi beskriva vad en värdering skulle kunna vara och vid vilka 

tillfällen man kan komma i kontakt med dem för att de skulle förstå.          

Då vi tidigt uppmärksammade att många av de intervjuade personerna inte ens visste vad en 

värdering är så är det inte så förvånande att de anställda inte heller har en klar bild över hur 

värderingarna har eller borde ha förmedlas på Symsoft. 

Ehh nää det skulle bara vara gissningar faktiskt. Det promotas inte så mycket sånt 

sådär, det är inte så att om jag loggar in på våran portal, intranätet, då vet jag 

vad, då hittar jag dom ganska snabbt och ser dom liksom hela tiden, så är det 

inte. (Fredrik)  

Ja men det är väl just det. Det är bara en känsla som man har. Att det är lätt att 

prata med alla. Det är ju ingen som har sagt till mig att det här företagets 

värderingar är öppenhet liksom. (Cesar) 

Andra ansåg dock att de fått i alla fall vissa delar av värderingarna förmedlade genom olika 

attribut som kollegor, chefer eller gemensamma möten. En av intervjupersonerna anser sig har 

fått värderingarna förmedlade på följande sätt:  

Ja, det kan väl vara genom kollegor och chef.. och VD, vi har ju en del möten då, 

all employee möten då brukar det ju vara en liten genomgång av sånt och jag tror 

det är där som jag har snappat upp det någon gång. Det är inte konkret att jag 

har plockat det från något speciellt ställe utan är mer en känsla. (Erik).  
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4.2.2. Genom gemenskap 

En del av de intervjuade menar att de har bra sammanhållning på avdelningarna och att de tar 

gemensamma pauser och lunchraster. En av de intervjuade svara de så här på frågan kring 

huruvida han brukade ta pauser tillsammans med kollegor: 

Ja, absolut. Hela tiden. Det är en viktig del av jobbet att prata, innovation och så. 

Inte bara att man sitter och knappar. Måste ta pauser för att komma på nya saker. 

(Adam) 

Det var dock inte alla som tyckte att de hade så mycket kontakt och social interaktion med 

sina kollegor under pauser:  

Det är inte så mycket pauser. Det är inget schemalagt att man tar någon paus, 

men sen kanske man individuellt så att man tar en mentalpaus. [...]Och vid lunch 

brukar många läsa tidningen av de som har matlåda. (Gustav) 

Det intryck vi fick efter våra intervjuer var att mängden social interaktion verkade variera 

mellan de olika avdelningarna. På en del av avdelningarna värderades den sociala 

interaktionen högt medan på andra var den inte lika viktig. Då de flesta av våra informanter är 

relativt nyanställda så har de följt de gruppformationer som fanns när de började och har 

därför formats olika utefter vilken grupp de hamnat i. 

4.2.3. Genom uppmuntran 

Något gemensamt för i stort sätt alla informanter var att de tyckte och uppskattade att Symsoft 

uppmuntrar till egna idéer och initiativtagande. De anställda menade att om de hade en idé 

kring hur deras arbete kunde förbättras eller om det var något område som de speciellt var 

intresserad av så kunde de få möjlighet till att utveckla och arbeta med idéerna. Både de 

anställda och cheferna menade på att de hade en öppen dialog mellan sig kring egna idéer och 

initiativtaganden. Dock menade flera informanter att trots denna positiva attityd till nya, egna 

idéer så blev inte alltid dessa idéer till verklighet. Detta berodde oftast till stor del på tidsbrist 

då de flesta anställda mestadels av tiden har fullt upp med beställningar från företagets kunder 

och då får egna projekt stå åt sidan. Några av de intervjuade tillade också att idéer som skulle 

kunna effektivisera deras arbete men inte gynnade företaget direkt inte heller gavs tid till. 

Utifrån den information som framkommit under intervjuerna så är Symsoft i dagsläget ett 

väldigt säljorienterat företag där ledningen är fokuserad på att tjäna pengar på alla projekt 

vilket har lett till att anställdas förbättringsidéer förbises. 

4.2.4. Genom lokal 

Symsoft har sitt kontor på 16:e och 17:e våningen i Kista Science Tower i norra Stockholm. 

Det är en modern byggnad från 2002 på 117,2 meter och därmed Sveriges tredje högsta 

byggnad. När vi under intervjuerna ställe frågor kring lokalerna och byggnaden svarade 

samtliga tillfrågade att lokalerna var trevliga och gav ett positivt intryck. Informanterna 

nämnde bland annat att lokalerna gav ett positivt intryck vid anställningsintervjun där en 

informant sa “Sen så ska man inte underskatta lokal faktiskt, den tycker jag är väldigt trevlig 

när man kommer hit då blir man ju lite bländad på intervjun. Liksom med utsikt och så.” 

(Adam) Någon annan menar istället att lokalerna främst är till för att skapa ett positivt intryck 
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inför de kunder som besöker företaget. Då företaget har sitt kontor på högt upp så nämner 

flertalet av de intervjuade att just utsikten. Att det är trevligt att kunna slappna av och bara 

titta ut en liten stund. 

Det är tre av intervjupersonerna som dock anser att lokalerna inte ligger så bra till geografiskt 

i förhållande till deras bostad och då påverkar deras pendlingsavstånd. Hälften av de 

intervjuade skulle hellre se att företagets var placerat mer centralt i Stockholm både ur privat 

intresse och även för företagets image. Företagets geografiska läge gör även att det lätt kan 

förknippas med Ericsson där en av intervjupersonerna sa “Sen tror jag också att det ligger 

här ute i Kista är lite trött, att det är Ericsson typ. Det är lite gubbstämpel.“ (Cesar) En 

intervjuperson menar däremot att det geografiska läget gör arbetet enklare med närhet till 

några av Symsofts större kunder.  

Men Kista är ju Silicon Valley för svenska marknaden. Vi har ju nära till några av 

våra kunder, Tele2 ligger här precis bakom och Ericsson. Så det gör det ju lättare 

på det viset. Så det är ett väldigt bra läge på det sättet, det kan man inte klaga på. 

(Ingvar)  

4.2.5. Genom inredning och klädkod 

Företagets biljardbord som är centralt beläget mitt på kontoret är en fysisk artefakt. 

Biljardbordet ligger i anslutning till lunchrummet där ofta mindre grupper av anställda samlas 

om de behöver en liten paus eller diskutera idéer. Många av de anställda tycker att det är 

väldigt uppskattat och det hjälper dem att samla tankarna eller komma på lösningar till något 

problem.“Och så finns det några som alltid har sina pass då dom spelar biljard en viss tid på 

dagen.” (Gustav) En annan artefakt vi upptäckte när vi befann oss på företaget var den 

(o)befintliga klädkoden. Klädstilen varierade från de högsta cheferna som oftast var klädda i 

skjorta och kavaj till programmerarna som hade en betydligt mer ledig klädstil och vissa som 

till och med gick i strumplästen på kontoret. 

4.2.6. Genom gemensamma aktiviteter 

En artefakt kan också vara en rit, exempel på detta är fredagsfikat eller eventet Symsoft-24 

som vi nu nedan kommer att presentera ytterligare. Fredagsfikat inträffar varje fredag klockan 

tre, där alla samlas, både anställda och chefer för att fika tillsammans. Chefer och 

projektledare brukar även passa på att redogöra för och berätta om nya eller genomförda 

projekt, kunder eller affärer som företaget dragit in. De kan också passa på att berätta om 

någon medarbetare gjort något extra bra projekt eller affär. Det finns även en liten klocka som 

de ringer i för varje ny affär företaget sålt. Flera av våra informanter nämner även denna ritual 

vid intervjuerna som ett positivt inslag i arbetet. De nämner också att det är ett bra sätt att öka 

kommunikationen mellan avdelningarna. 

Symsoft-24 är ett event där de anställda under ett dygn får tid att arbeta med och utveckla 

olika projekt och idéer utifrån egna intressen. Eventet genomfördes i början av vår 

uppsatsperiod och var något som flertalet av de intervjuade nämnde. Det var väldigt 

uppskattat av de anställda då det sällan ges tid till kreativt arbete vid andra tillfällen. 
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Symsoft-24 höjer stämningen liksom på hela företaget tycker jag efteråt också, 

inte bara de projekten utan efteråt också. Att de är intresserade att hålla kvar 

dom projekten och jobba med de grejerna. (Jacob) 

4.2.7. Genom mentorskap och förebilder 

Varje nyanställd på Symsoft ska bli tilldelad en mentor i form av en mer senior kollega i 

teamet där den nyanställde ska börja. Flertalet av de intervjuade är dock eniga om att detta 

mentorskapsprogram inte har fungerat som det var tänkt. Vissa rutiner har funnits men 

mycket har glömts bort, allt från lunchrast till vad man ska arbeta med. Det har även hänt att 

en mentor varit bortrest under större delen av en anställds introduktionstid. En av 

intervjupersonerna beskriver sin introduktion på följande sätt: 

Ja det var lite tabbe på det. Jag tyckte det kunde varit bättre. Nej jag blev inte 

upplärd och jag fick själv läsa massa tråkiga dokument och själv fråga och i 

början vet man inte vem man ska fråga. Först frågar man, och dom kan ingenting 

och vissa personer skickar inte vidare dig till dom som kan det och så sitter man 

där med flera frågetecken. Så nej, det har varit jättedåligt. (Jacob)  

Flera av de tillfrågade personerna hade velat ha ett fungerande mentorskapsprogram, både för 

att underlätta för dem själva men också för att företaget skulle tjäna på att få in sina 

medarbetare i rutinerna fortare. En av de intervjuade fick däremot uppleva ett väl fungerande 

samarbete med sin mentor där han först fick grundläggande information om de verktyg som 

används för att sedan arbeta tillsammans med sin mentor och beskriver det så här: 

Så då var det väl lite så som parprogrammering som man kan kalla det när man 

är två stycken som löser ett problem samtidigt där man ser hur man arbetar och 

på vilket sätt det funkar så. Sen så fick man väl prova på själv sen så splittar man 

och så får man attackera nästa problem själv så fick man ställa frågor och så. Sen 

blev man mer och mer frigående. (Erik) 

Då flera av personerna vi intervjuat har vittnat om bristande rutiner för både 

mentorskapsprogram och arbetsbeskrivningar så är dock något som många menat fungerat bra 

är att de har fått hjälp från kollegor på företaget. De flesta anser att Symsoft har ett väldigt 

öppet klimat där man alltid kan fråga om hjälp när man stöter på problem. Det är flera som 

säger att man förlitar sig lite på sina äldre och mer seniora kollegor, det är dem man frågar om 

hjälp och stöd när man stöter på problem. Flera av våra intervjupersoner menar att det är så 

man lär sig vad man ska göra och hur man ska jobba. De menar också att om någon senior 

kollega inte har svaret på problemet så hjälper de sina yngre kollegor genom att hitta rätt 

person som vet svaret. Det är heller inte ovanligt att be sin teamleader eller en högre chef om 

hjälp eller råd.  

Asså det finns vissa gurus här på företaget så det är lätt att gå till dom och be om 

hjälp. (Ivar) 
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4.3. Uppfattningar av värderingarna 

På frågan “vilka är Symsofts värderingar anser du?” fick vi svar som markant skilde sig från 

varandra och bara ett fåtal nämnde liknande svar. Vi kommer här nedan att beskriva hur de 

anställda uppfattar de värderingar som har eller inte har förmedlats.  

4.3.1. Flexibilitet och effektivitet 

De värderingar som vi har sett ett återkommande mönster på är värderingar kring effektivitet 

och flexibilitet utefter kunders behov.“Så som det känns är väl att vi ska kunna fixa till vad 

som helst för vilken kund som helst. Vi kan leverera, så känns det som. Det är det företaget vi 

är att vi löser problemen, snabbt. Snabbare än konkurrenter.” (Erik) Att flexibiliteten har 

uppkommit kan bero på att företaget tidigare har arbetat konsultliknande där alla kunder har 

haft individuella lösningar. En av cheferna menade dock att alltid skapa individuella lösningar 

är något som företaget försöker ändra på i takt med ökat antal medarbetare genom att skapa 

ett mer standardiserat arbetssätt. 

Flera andra intervjuade nämner flexibilitet i beskrivningen av företaget men såg det inte direkt 

som en värdering utan mer bara något som de är.  

“Jag tycker det är så svårt med dom där orden som ska försöka, hur man ska tolka sådana 

ord. Där för tänkte jag att jag snarare beskriver hur det är istället.” (Gustav)           

4.3.2. Fokus på kunder 

Något som flera av de intervjuade nämnde är fokus på kunder, som självklart kan kopplas 

ihop med tidigare stycke angående flexibilitet och effektivitet. De menade att de arbetade för 

att utveckla eller lösa problem åt kunder på bästa sätt.  

Att lösa problem åt kunder och ge dem den hjälp som de behöver för att vi 

tillsammans ska nå resultat. En av grundpelarna är att vi levererar bra tekniska 

lösningar och göra kunderna nöjda skulle jag vilja säga. (Ingvar) 

Alla de intervjuade tänkte på kunder i sitt arbete, dock var det få som hade direkt 

kundkontakt. Några menade på att nöjda kunder är en bekräftelse för att de har gjort ett bra 

jobb och att om de inte gör kunderna nöjda så skulle det i längden kunna påverka deras 

anställning. I intervjuerna uttalades även att Symsoft är ett väldigt säljorienterat företag vilket 

också kan kopplas till det tidigare beskrivna kundfokuseringen. Då företaget har mycket 

fokusering på just kundernas behov så kan det uppfattas som att andra egenskaper 

missgynnas. Vid en fråga kring om kreativitet skulle kunna vara en av Symsofts värderingar 

svarar en av intervjupersonerna: “Nej, det tycker jag nog inte att det är. Utan det är snarare, 

gör så som kunderna vill ha.” (Cesar) 

4.3.3. Öppenhet 

Gemensamt för de flesta av våra intervjupersoner var att de tyckte att Symsoft hade ett öppet 

klimat där man kan be vem som helst om hjälp och där allas dörrar står öppna.  
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Ähh.. vet inte om det är en värdering, men det är ganska öppet. Men det har ju 

med att det är ett ganska litet företag. Det är ganska lätt att prata med alla. Det 

är en ganska platt organisation och det är inte svårt att gå till VD:n och säga, jag 

tycker att det här är ganska dåligt. (Cesar) 

Samtidigt som flera intervjupersoner ser öppenheten på företaget som något positivt kan det 

också leda till att man känner sig styrd och övervakad. En av intervjupersonerna beskriver att 

det blivit som en norm att de anställda ska stanna kvar tills efter att ledningen gått för att de 

inte ska tro att de arbetar för lite då det varit problem med det tidigare. 

4.3.4. Eget ansvar 

Några av de anställda var mycket positiva till att man som anställd på Symsoft får ganska 

mycket utrymme och ta mycket eget ansvar. “Dom jobbar väldigt mycket med, eller det är 

väldigt sådär gemenskap, väldigt viktigt på Symsoft och att gemenskap men samtidigt att man, 

att individen får väldigt mycket utrymme...” (Fredrik) Vissa intervjuade menade dock att det 

kom lite som en chock att man fick mycket ansvar tidigt och att det också kan leda till 

osäkerhet.  

Här märkte jag att man har väldigt stort ansvar. Jag blev lite förvånad, ska jag ta 

ansvar för det här? Jag vågar inte liksom. Jag har ingen aning liksom, ska det 

vara så här? Ska det vara på nått annat sätt? Det blev jag lite förvånad och med 

tiden så lär man sig ta det här ansvaret. (Jacob)  

Ytterligare något som flertalet av de intervjuade poängterade var bristen på tydliga mål att 

sträva mot. “Både värderingar och såhär mål och vad vi jobbar mot och allt sånt där. Det 

borde vara mer push för sånt.” (Fredrik) De menade att de ofta inte hade klara deadlines eller 

tydliga mål med ett projekt och detta gjorde det svårare att motivera sig till att slutföra det. Ju 

flexiblare de anställda måste vara i hur de ska möta kunders krav och efterfrågan, desto 

diffusare blir också målen.  

Jag är ganska målfokuserad, så jag skulle vilja ha en tydligare målbild. Med det 

här, vad är syftet med mitt arbete, vad ska jag producera och när ska det vara 

klart. Inte att man ska göra någonting sånt och bli klar när du är klar. (Cesar)   

4.4. Jämförelse mellan de officiella och de uppfattade 

värderingarna 

Symsoft har ett starkt kundfokus och så upplevs även denna värdering av de anställda på 

företaget. De tänker på kundens behov i sitt arbete trots att de inte direkt arbetar med kunder. 

De anställda känner av att försäljningen är en viktig del av företagets organisation men vi har 

svårt att se att alla anställda ser sig som en säljare eller att de skulle ha ett säljorienterat 

mindset. Vi upplever att de anställda vill göra bra ifrån sig och leverera en bra produkt som i 

det här fallet råkar vara till en kund. Även om de anställda har kunden i fokus så har vi svårt 

att se den första pelaren Marknadsorientering gör oss till vinnare i de svar som framkommit 

från informanterna. 
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Vi har tidigare beskrivit flexibilitet, den värderingen anses vara väl rotad i de anställdas syn 

på organisationen. Kreativiteten däremot finns det delade meningar om. Symsoft främjar 

kreativitet bland annat genom eventet Symsoft 24 samt att de även uppmuntrar egna projekt 

och idéer. Dock får dessa projekt inte tillräckligt med utrymme i de anställdas 

arbetsbeskrivning och innebär ofta mer arbete för den anställde eller att han får genomföra 

projektet på sin fritid. 

Symsoft beskriver även i sina värderingar att de fokuserar på att bryta ner övergripande 

affärsmål till individuella mål för de anställda. Detta är något som vi upplever att de anställda 

inte håller med om då vi fått flera indikationer om att tydliga mål för arbetet saknas. Några av 

de intervjuade nämner även att deras arbetsroller och ansvarsområden är relativt odefinierade. 

De upplever bland annat att de har svårt att se vart deras arbete ska leda till. Andra menar 

istället att de tycker om att ha mycket eget ansvar med stor möjlighet att påverka sitt arbete 

vilket stämmer överens med företagets värderingar kring just ansvar, att alla ska ta och få 

ansvar. 

Ett stort problem som vi upptäckt under arbetets gång är att det är få som varit väl 

informerade om företagets värderingar. Att de anställda inte konkret har kunnat säga vad 

värderingarna är samt att det varit stor spridning kring uppfattningen av dem.  

5. Diskussion 

5.1 Summering 

Vi har kunnat se ett antal skillnader men även likheter mellan de officiella värderingarna och 

hur de upplevs och förmedlas. De största likheterna var att ha kunden i fokus och grunden i 

arbetet baseras på att göra kunderna nöjda. De värderingar som främst skiljer sig åt är, när det 

gäller att bryta ner övergripande affärsmål till individuella mål för de anställda. Detta är något 

som står i Symsofts värderingar men som flera av de intervjuade inte kan hålla med om. De 

menar i stället på att de saknar tydliga mål kring vad deras arbete ska leda till samt vad deras 

arbetsroll och ansvarsområde är. Det mest oroväckande som framkom av resultaten var att 

många av de anställda inte hade någon klar uppfattning kring Symsofts värderingar. Flertalet 

uttryckte att de inte hade någon aning om vad värderingarna skulle kunna vara samt att en del 

inte ens visste vad en värdering var. Detta är dock något som främst kan kopplas till 

förmedlingen av värderingarna. 

Hur förmedlingen av värderingarna gått till är också otydlig. Från de som ansåg att de fått 

värderingar förmedlade till sig så hade det aldrig skett på samma sätt. Någon hade snappat 

upp värderingarna själv på ett möte, någon annan hade fått dem från sin chef och andra visste 

inte ens vad de var. Flera av våra informanter pratar och diskuterar mycket med sina kollegor 

och att det är gott om social interaktion men värderingar är inget som nämns i de 

sammanhangen.  

Många anställda är väldigt positiva till mentorskapsprogram och att få en mentor när de 

kommer som nyanställda. Däremot är det ingen av de som fått en mentor som tycker att de 
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fått några värderingar förmedlade av denne utan de har bara blivit upplärda på sina 

arbetsuppgifter. Mentorskap är ett sätt att forma och internalisera de nya medarbetarna i den 

rådande organisationskulturen även fast det inte uttalas. Det sätt värderingar eventuellt har 

förmedlats på Symsoft är genom deras riter. Genom det gemensamma fredagsfikat där 

prestationer applåderas tillsammans. Detta är tillfället är troligen då mycket av 

organisationskulturen formas och förs vidare mellan de anställda då resten av deras arbetstid 

är ganska självständig. Jämfört med andra branscher och företag där organisationskultur och 

värderingar är en betydligt större del av arbetsplatsen skulle vi inte vilja påstå att 

värderingarna på Symsoft förmedlas alls. 

Det är viss skillnad på hur anställda och chefer upplever värderingsarbetet på Symsoft. 

Cheferna är betydligt mer medvetna om vilka värderingarna är och hur de ska arbeta mot 

dem. Detta kan komma från att värderingarna är framtagna och formulerade i 

ledningsgruppen där flera av cheferna sitter med. De får genom att de varit med och tagit fram 

värderingarna en större förståelse för dem och dess innebörd. 

5.2. Metoddiskussion 

Vi har diskuterat mycket kring hur vårt urval gjordes och hur det kan ha påverkat vårt resultat. 

Våra intervjupersoner valdes ut av Symsoft då de ville att vi skulle fokusera på de yngre och 

nyast anställda i företaget. Till studien valdes därför åtta anställda ut som var födda under 

1980-talet. Detta kan självklart påverka vad vi har fått för svar och vår bild av företaget då 

dessa yngre personer troligtvis har en något annan bild av Symsoft än de som arbetat där i 

många år och varit med under resan från ett litet företag på ca 20 personer till dagens ca 80. 

Organisationen på Symsoft har förändrats under den här tiden, från att ha varit styrt av 

grundarna till att ha fått en ledningsgrupp och fler beslutsnivåer.  

Det spred sig också relativt fort på företaget att vi endast skulle intervjua de som var födda på 

1980-talet vilket kan ha lett till att deras svar påverkats. Vi anser dock att eftersom vårt 

uppdrag var att ta reda på vad just dessa yngre medarbetare på företaget tyckte så har vi ändå 

fått fram den informationen vi önskade. I intervjusituationen var några av våra informanter 

ganska tystlåtna och inte så utvecklande i sina svar. Då vi ville att de skulle ge mer 

utvecklande svar så kan det ibland ha lett till att vi ställt ledande frågor för att de intervjuade 

skulle komma in på rätt spår. Ett spår som för oss kanske är rätt men som kanske inte alls var 

det som den intervjuade tänkte på. 

Vi är medvetna om att resultatet av studien inte går att generalisera till andra telekombolag 

och kanske inte ens till hela Symsoft då vi endast pratat med en liten del av de anställda som 

varit från samma grupp; unga och nyanställda. Det kan mycket väl vara så att de äldre 

medarbetarna har en annan syn på Symsofts värderingar och värderingsarbete.  
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5.3. Övergripande diskussion 

5.3.1. Skillnad mellan officiella och upplevda värderingar 

Studien har visat att det finns både skillnader och likheter mellan värderingarna. Det finns 

olika synsätt för huruvida dessa skillnader är bra eller inte. De flesta studier menar på att för 

att värderingarna i en organisation ska vara värda något så måste de stämma överens med de 

anställdas subjektiva värderingar. (Philipsson, 2011:17–19) Andra teorier menar däremot att 

man inte bör fokusera så mycket på skillnaderna som ett problem. Vi kommer här nedan att 

utveckla dessa två olika synsätt ytterligare. 

Som vi tidigare nämnt så menar Philipsson att människan behöver något att sträva mot för att 

känna sig motiverade. För att en värdering ska vara motiverande så krävs det att det stämmer 

överens med en persons individuella värderingar. (2011:17–19) Packard menar också för att 

ett företags värderingar ska kunna stämma överens med de anställdas så måste de vara med 

och utveckla dem. (2001:40) Huruvida några av de anställda på Symsoft varit delaktiga i 

utformandet av värderingarna har inte framkommit ur studien men att denna delaktighet i flera 

studier har visat sig vara viktig. Just utformandet av värderingar är något som vi kommer att 

återkomma till senare i diskussionen. 

Det andra synsättet kopplat till skillnader i hur Symsoft presenterar sina värderingar till hur de 

anställda uppfattar dem är Eriksson-Zetterquist teori om lösa kopplingar. Då värderingar har 

blivit en central del av många företags strategier så anses det legitimt av ett företag att ha 

värderingar. Detta kan ha gjort att Symsoft känt sig uppmanade från omgivningen att utforma 

dessa värderingar. De värderingar som skapats har funnits i knappt två år, i företaget som har 

varit verksamt i över 20 år. Detta har lett till att informella värderingar redan var skapade när 

de officiella värderingarna skapades. De officiella värderingarna är enkla att förändra medan 

de informella däremot tar längre tid att förändra då den har skapats under en lång period. Vid 

utformandet av värderingarna kan syftet bland annat ha varit att skapa en förändring i 

organisationen. Då är lösa kopplingar mellan de officiella och upplevda värderingarna enligt 

Eriksson-Zetterquist en nödvändighet för att kärnverksamheten ska kunna fortlöpa parallellt 

med förändringsarbetet. (2009:69–70) 

Vilket av dessa synsätt som Symsoft använde sig av vid skapandet av värderingarna är inte 

något som studien gett svar på då det inte legat i fokus för uppsatsen. Med dessa funderingar i 

åtanke så skulle det i studien kanske ha varit intressant att ta reda på mer information kring 

just skapandet av värderingarna och det tänkta syftet med dem. 

5.3.2. Förmedling av värderingar 

Det vi tydligt har sett på Symsoft är att de har, som Philipsson beskriver, en latent 

organisationskultur. De anställda har inte fått några värderingar förmedlade till sig utan de 

finns där som oskrivna lagar och de nyanställda i organisationen lär sig med tiden hur det ska 

agera och vilka beteenden som premieras. Symsoft har ett värderingsdokument som ska 

handla om kultur men deras värderingar är instrumentella då de främst handlar om ekonomi 

och hur Symsoft ska vara effektiva och lönsamma. Dessa typer av värderingar är mycket 

svåra att använda som motivation för de anställda då det inte ger de anställa något egenvärde i 
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sig och det blir svårt för de anställda att koppla ett värde som lönsamhet till sina egna 

värderingar(2011:17–19). Dock ger ett lönsamt företag de anställda en tryggare grund att stå 

på anställningsmässigt men som vi tidigare nämnt, för att ett värde ska fungera som 

motivation för en individ måste den stämma överens med individens subjektiva värderingar. 

Här behövs några tyngre och mer grundläggande värderingar för att motivera de anställda. 

Vi har tidigare tagit upp de två olika metoderna för att förmedla värderingar i en organisation, 

the calculated och the avowed. Då det på Symsoft inte finns så mycket uttalade värderingar så 

formas nya medarbetare som vill vara en del av arbetsgruppen av sina mer seniora kollegor. 

De lär sig genom det dagliga arbetet hur de ska bete sig. Här kan vi se tydliga tecken av the 

calculated. Då de flesta normer och värderingar inte är uttalade har de har inte lika mycket av 

the avowed i sin organisation. (Covaleski & et al., 1998:294–298) 

Ett annat sätt att titta på hur Symsoft förmedlar sina värderingar är genom Management By 

Objectives, MBO, och mentorskapsprogram. Båda teknikerna går ut på att man skapar den 

optimala medarbetaren genom internalisering av organisationens tankar till individen. De 

flesta vi pratat med på Symsoft är väldigt positiva till att ha en mentor men de påpekade också 

under intervjuerna att det var få av dem som haft ett fungerande mentorskapsprogram eller 

haft en mentor över huvudtaget. Merparten av de intervjuade menade att de bara fått en snabb 

presentation av sina arbetsuppgifter och sen slängts direkt ut i arbetet. Enligt informanterna 

skulle Symsoft kunna spara både tid och pengar genom ett fungerande mentorskapsprogram. 

De nyanställda skulle fortare bli insatta i organisationen, kulturen och arbetsuppgifterna. Den 

typ av mentorsverksamhet vi ändå har sett på Symsoft har skett genom det öppna klimatet på 

företaget där man kan gå till nästan vem som helst och få hjälp. På det här sättet förs kulturen 

till viss del vidare till de nyanställda men det är inte lika effektivt som ett väl fungerande 

mentorskapsprogram. 

En faktor som Alvesson (1992:24) tar upp är vikten av att alla uppfattar strukturer och regler 

på samma sätt för att få en fungerande organisationskultur. Ett exempel som passar bra in på 

Symsoft är att anställda uppfattar sina chefer på olika sätt. En del av de anställda ser chefen 

som en kollega, som vet som helst. Några andra ser honom som chef, överordnad dem och 

chefen själv ser sig som en coach. Det är då inte konstigt att både ledarskapet och 

organisationskulturen blir förvirrande för de anställda, speciellt då för de som är nyanställda 

och inte hunnit bygga sig en egen åsikt om sin chef. 

Att Symsofts huvudkontor ligger i Kista, Stockholms Silicon Valley, är knappast av en slump. 

Genom att ha kontor bland alla andra telekomföretagen och ligga granne med Ericson skapas 

en seriös image. Detta benämner Hancock och Spicer som emplacement. Hur kontoret är 

uppbyggt och inrett har också skett med en tanke. Det är stort, luftigt och fräscht, de 

gemensamma ytorna är moderna och några av cheferna sitter tillsammans med de anställda. 

Genom Hancock och Spicer’s begrepp enactment bekräftas Symsofts platta, öppna 

organisationskultur via detta. (2011:95–96) 

5.3.3. Påverkande faktorer 

Vid djupare studier av andra IT-företag så har vi upptäckt att flera av de iakttagelser som gjort 

kring organisationskulturen inte är specifikt för just Symsoft. Det som framkommit är att 
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Symsoft, likt andra företag också har en ganska homogen grupp där de flesta är män som har 

utbildningar inom IT/teknik. Precis som Kunda beskriver i sin studie så är klädstilen på 

Symsoft avslappnad samt att de anställda har inte behöver sitta på sitt kontor utan kan arbeta 

hemifrån. (2006:2-6) Alvesson beskriver även i sin studie på IT-företaget Enator att företaget 

består av en homogen grupp av individer. (1989:179ff)  

Ett problem vi diskuterat är att för oss som är insatta inom HR-området så är värderingar i en 

organisation något självklart men att det inom IT/teknikföretag är det inte lika självklart att 

man pratar om värderingar. De problem som på Symsoft uppstått kring osäkerheten kring 

värderingar är dock inte något som Kunda tar upp i sin studie då organisationskulturen och 

värderingarna på High Technologies varit tydligt förmedlade genom flertalet fysiska attribut. 

Den fysiska förmedlingen av värderingarna hade där till och med blivit en del av den 

omedvetna vardagen där de anställda inte är direkt medvetna av förmedlingen. Med detta sagt 

så finns det därför goda möjligheter även för Symsoft att kunna skapa framgångsrika 

värderingar som präglar organisationskulturen. (2006:50–52) 

Då studien främst har inriktat sig emot 80-talister, även kallat generation Y så kan en del av 

resultatet påverkas av just urvalet av informanter. Som vi tidigare nämnt i teoriområdet så 

värderar generation Y delaktighet och att ta ansvar vilket även har visat sig i vår studie. De 

anställda vill gärna göra bra ifrån sig och värderar att ha varierande och ansvarsfulla 

arbetsuppgifter högt. Att generation Y enligt Phil vill ha tydliga mål för sitt arbete är något 

som efterfrågats av flera informanter i studien just för att de vill veta vad deras arbete ska leda 

till. Att de även skulle vara illojala och otåliga är något som indirekt framkommer under 

intervjutillfällena men som inte varit fokus för studien. De flesta anser att utvecklande 

arbetsuppgifter är viktigt och de är därmed inte specifika med på vilket företag som de arbetar 

på. Några menade på att de ville kunna se möjligheten att kunna klättra i position och ansåg 

att det i dagsläget var svårt att se den möjligheten på Symsoft och därför skulle kunna tänka 

sig att byta företag för att tillgodose sin individuella utveckling.  

5.3.4 Kritik mot Symsofts värderingar 

Vid djupare analys av Symsofts värderingar upptäcktes att de är av företagsekonomisk 

karaktär inte kulturbärande. De blir då, som vi nämnt tidigare, svåra för anställda att relatera 

till då det upplevs som att de är utom räckhåll och onåbara för individen. Lencioni menar 

därför att företag ska akta sig för att skapa värderingar som de anställda inte förstår. (2002: 

113-114) En värdering ska vara vägledande som en galjonsfigur och med otydliga värderingar 

skapas snarare förvirring än vägledning. Att ha värderingar med tomma värden blir därför 

meningslösa. (Packard, 2001:35–39) 

Utifrån den kunskap som uppsatsen har gett oss både från teorier och från de praktiska 

momenten bör Symsoft skapa kulturbärande värderingarna och se till att inte blanda ihop med 

de företagsekonomiska. I nästa stycke kommer vi därför att beskriva utifrån olika teorier hur 

organisationer kan skapa värdefulla värderingar.   
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5.4. Implikationer för praktik     

Som slutsats i den här uppsatsen så behöver Symsoft tänka om kring sina värderingar och 

fundera på vad de vill förmedla och hur de vill förmedla dem då de i dagsläget inte fungerar. I 

den här sista delen av uppsatsen kommer vi därför att diskutera och ge förslag på hur vi tycker 

att Symsoft och även andra företag bör gå tillväga för att bygga upp bra värderingar som de 

anställda kan ta till sig och ha med sig som vägledning i sitt dagliga arbete. 

För att kunna skapa bra värderingar i en organisation så är det viktigt att den som utformar 

värderingarna har stor förståelse för vad en värdering är och därmed vara medveten av 

skillnaderna mellan kulturella och instrumentella värden. Som hjälp vid utformandet så kan 

det vara bra att ha Lencioni fyra kategorier i åtanke; Core values, Aspirational values, 

Permission-to-play values och Accidental values. Kärnvärderingarna ska fungera som 

kulturella hörnstenar som ska vara väl ingrodda i organisationen och ska kunna ge vägvisning 

för de anställda. De ska vara en så stor del av organisationen att de inte går att kompromissa 

kring dem oavsett vad. Sen finns även de önskvärda värderingarna som företaget strävar emot 

men som saknas i organisationen. Den tredje kategorin återger de normer och beteenden som 

efterfrågas och slutligen de oavsiktliga värdena som informellt har skapats i organisationen. 

(Lencioni, 2002:113–114) 

Som vi varit inne på mycket på tidigare så är det viktigt att de anställda på ett företag kan 

relatera till företagets värderingar. För att kunna skapa värderingar som de anställda kan 

känna igen sig i så anser vi att de anställda på något sätt bör vara med i skapandet av 

värderingarna. För att värderingarna, som Packard menar, ska komma underifrån i 

organisationen och inte enbart uppifrån. (2001:40) En annan viktig del i utformandet av 

värderingar är att skapa värderingar som är förståeliga för de anställda, det är då av vikt att 

inte använda sig av för breda och stora begrepp, något som många företag ändå gör. Det ska 

alltså inte finnas några tvivel för de anställa om vad värderingarna verkligen betyder och hur 

de kan relatera till dem. Slutligen så är det otroligt viktigt att de värderingar som skapas inte 

strider emot varandra. (Lencioni, 2002:113–114) 

För att förmedla sina värderingar på ett bra och tydligt sätt anser vi att användning av fysiska 

attribut är ett bra förslag. Både Kunda och Packard talar om vikten av att göra värderingarna 

synliga för de anställda. Genom exempelvis tryck på kaffekoppar eller planscher som syns 

överallt på företaget så kommer de anställda se dem dagligen och värderingarna blir på så sätt 

mer en del av det dagliga arbetet. Just dessa fysiska attribut är ett relativt enkelt sätt för 

organisationer att sprida sina värderingar. Vi anser att det är viktigt att alla företag tänker efter 

vad de har för resurser att tillgå till detta. Är det många anställda som har bil? Då kan ett 

förslag vara att dela ut dekaler till de anställda att sätta på sina bilar. Eller varför inte skriva ut 

värderingarna på de anställdas visitkort, då kommer de förmedlas till både anställda, kunder 

och även potentiella framtida medarbetare. (Kunda, 2006:50–52, Packard, 2001:35–39) 

Vi har under vår studie känt att vi saknat flera av dessa fysiska attribut på Symsoft. Vi skulle 

önska att de hade sina värderingar både på sin hemsida och på sitt intranät. Vi frågade också i 

våra intervjuer om de anställda hade något tips eller önskemål på hur värderingarna skulle 
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spridas. Ett förslag vi fick var att de skulle stå på en av väggarna man ser direkt när man 

kommer in på kontoret. 

[...] där finns det ju en stjärnvägg, du vet den här när man precis kommer in så är 

det lite ljus på en vägg?! Varför inte slänga upp dem där liksom?  Det gör ju, det 

skadar ju ingen. Och då ser alla dem varje dag. (Fredrik) 

Vidare har vi funderat på om de inte skulle kunna använda sig av “månadens anställd” där 

man kan premiera någon som gjort något bra som stämmer överens med företagets 

värderingar. Den personen skulle kunna presenteras på det gemensamma fredagsfikat och 

man skulle även kunna skriva om den anställda på intranätet för att förmedla värderingarna. 

Mentorskapsprogram, teambuildingsövningar eller bootcamp som Kunda skriver om är också 

några väldigt bra sätt att sprida värderingarna i en organisation. Det kommer visserligen kosta 

lite mer tid och pengar för organisationen att ordna men som kan ge mycket tillbaka. (2006:6) 

Det framkom också under våra intervjuer att anställda önskade en karriärplan där de kunde se 

hur de kunde utvecklas på Symsoft. I en sådan plan skulle man tydligt kunna visa på hur man 

vill att de anställda ska arbeta och man kan där föra in värderingarna som en del av det 

dagliga arbetet. 

När vi tänker på företag med bra värderingar, och med det menar vi starka värderingar som 

alla anställda känner till och arbetar med, så kommer Ikea upp i huvudet. De har ett mycket 

välutvecklat värderingsarbete och de anställda ser sig som Ikea-ianer. Ett annat företag med 

väl utarbetade värderingar och som är i en bransch närmare Symsoft är Google. De har tio 

corporate values som alla anställda arbetar med. Detta är visserligen väldigt många och för ett 

företag som Symsoft behövs nog inte mer än tre, fyra värderingar men genom att titta på hur 

framgångsrika företag byggt upp sina värderingar och arbetar med dem skulle Symsoft kunna 

lära sig mycket. Dock vill vi höja ett varningens finger för att titta för mycket på hur andra 

gjort då det lätt kan kännas som att man bara härmar andra. Det är av yttersta vikt när man 

skapar sina värderingar att de står för vad den egna organisationen vill och tycker, inte vad 

andra anser. Att bara härma andra företags värderingar resulterar inte i att man utmärker sig 

på vare sig på marknaden eller bland anställda, utan man blir bara en i mängden.  
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