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Förord	  
	  
Vi vill rikta ett stort tack till Medley AB och till de informanter som gjort denna studie av 

värderingsstyrning möjlig. Vidare vill vi även rikta ett tack till de som handlett oss under 

denna, om än något krokiga men ändå lärorika, vägs gång. Inga namn nämnda, inga namn 

glömda. Inledningsvis var vi likt många organisationer idag imponerade av 

värderingsstyrningens ”förträfflighet”.  Studiens första utkast kom därför att mer likna en 

konsultrapport snarare än den akademiska kandidatuppsats du nu har i din hand. Men inget 

ont som inte för något gott med sig och vi kan några nyttiga erfarenheter senare bekräfta att 

talesättet ”det du tror dig veta är vad som hindrar dig från att lära dig något nytt” stämmer. 

 

Tobias Knutsson & Tobias Munoz 
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Sammanfattning	  
 

Att managementkoncept beträffande organisationsstyrning kan bereda vägen till framgång är 

att betrakta som en myt. Det visar denna studies mest framträdande slutsats, vilken är att 

värderingsstyrning till viss del har haft effekter på de formella strukturerna i den undersökta 

organisationen men att det inte haft några vidare effekter på medarbetarnas arbetssätt. Syftet 

med denna studie var således att undersöka hur värderingsstyrning tillämpas i Medley AB och 

vad det betyder i praktiken. Studien baserades på en kvalitativ ansats och sex stycken 

intervjuer med medarbetare genomfördes. Informanterna i studien bestod såväl av behovs- 

och tillsvidareanställda som personer med ledningsfunktion. De utförda intervjuerna varade i 

40 till 60 minuter. Studien visade att Medley vidtagit olika åtgärder för att implementera 

värderingsstyrning i verksamheten. Dessa tycks ha haft en begränsad effekt och resultatet 

visade att det inte förekom någon enhetlig organisationskultur inom Medley. Istället verkade 

det vara tal om olika subkulturer vilket var sammankopplat till de olika anställningsgraderna. 

Vidare tycktes inte värdeorden spegla det dagliga arbetet, vare sig i ledningen eller ute i 

verksamheten. I diskussionsdelen diskuteras resultatet utifrån institutionalisering, 

nyinstitutionell teori och tidigare forskning gällande kulturstyrning. Sammanfattningsvis 

undersöktes värderingstyrningen både utifrån ett inom- och ett utomorganisatoriskt 

perspektiv. I studiens sista del presenteras förslag på praktiska implikationer och förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

Nyckelord: värderingsstyrning, värdeord, organisationskultur, nyinstitutionell teori, 

institutionalisering 
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Abstract	  
 
Title: Valuation governance - A study about being like everyone else but still be unique.  

 

It is said that concepts of organizational management can pave the way to success. This is not 

accurate and it is something that will be shown in the following study. Its most prominent 

conclusion is that the valuation governance to some extent has an impact on the formal 

structures, but that it had no further effects on the employee’s way of work. The purpose of 

this study was to investigate how the valuation governance is applied in Medley AB and the 

meaning of it. The study was based on a qualitative approach and six interviews with 

employees were conducted. The informants in the study consisted of both necessity and 

permanent employees as long employees with management function. The interviews were 

roughly 40 to 60 minutes. The study shows that Medley has taken various measures to 

implement valuation governance in their organization. These taken measures appear to have a 

limited effect and the result showed that there was no consistent organizational culture in 

Medley. Instead, it seemed there was talk of various subcultures that were linked to the 

different employment ranks.	  Furthermore, it seemed that the core-values did not reflect the 

daily work, not among the management team nor among the rest of the employees. In the 

discussion section of the study the result is discussed in the light of institutionalization, new 

institutional theory and previous research on cultural control. In conclusion, valuation 

governance is examined from both an internal and external organizational perspective. 

Suggestions for practical implications and for further research in this area are presented in the 

final part of the study. 

   

Keywords: valuation governance, core values, organizational culture, new institutional theory 

institutionalization 
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1.	  Inledning 
	  

Idag råder det en hög förändringstakt i samhället som organisationer måste  anpassa sig efter  

för att inte bli till antikviteter. Utvecklingen har gått ifrån ett industri- till ett service- och 

informationssamhälle för att så småningom utmynna i dagens kunskapssamhälle. Vidare har 

utvecklingen inneburit en framväxt av nya organisationsstrukturer och med jämna mellanrum 

presenteras ”nya” idéer och ”revolutionerande” koncept för hur man på bästa sätt kan styra 

dessa. Detta kan beskrivas som att trender kommer och går i cykler och att det hela tiden sker 

en dragkamp om vilket synsätt som får mest uppmärksamhet i media och genom forskning. 

Bitvis ter det sig som om organisationsstyrning är en modeindustri. Plötsligt är det inne att 

satsa på rationalitet och styrning för att sedermera övergå till att lyfta fram sociala ideal, 

kollektivet, individer och normer (Alvesson 2011).  

   Därtill råder det idag en tydlig trend i att förmedla bilder och föreställningar som ger ett 

positivt sken av verksamheten. Dessa behöver dock inte vara riktiga i den bemärkelsen att det 

faktiskt beskriver vad som sker eller hur bra något egentligen är, något som konsulter och 

författare av managementlitteratur tagit fasta på. Det presenteras hela tiden nya recept, idéer 

och lösningar på aktuella problem. Gemensamt är att de ämnar ge sken av vilken pedagogik 

som är den bästa eller vilket sätt att styra och kontrollera som leder till framgång för 

organisationer. Bakomliggande orsaker till den givna uppmärksamheten bygger dock snarare 

på skicklig retorik, mediernas intressen, eller möjligen en konsults vinstintresse snarare än på 

empiriskt välunderbyggda teorier (Willmott 1993:535-538; se även Alvesson 2011:28-31).         

   Även då det finns en utbredd kritik mot dessa koncept tillämpas de av organisationer med 

motiveringen att man vill göra som alla andra. Att inte arbeta med jämställdhet, strategiska 

planer, värderingar och visioner ger ett oseriöst intryck, nästintill oprofessionellt. Meyer och 

Rowan(1977) menar att organisationer följer trender för att det genererar legitimitet och att 

det i själva verket inte behöver prägla verksamheten, inte heller vara nära kopplat till den.  

   Enligt Alvesson (2009:21) är en allt vanligare uppfattning bland företagsledare idag att 

medarbetare inte längre utan vidare låter sig dirigeras. Den traditionella inställsamheten 

gentemot ledningen har försvunnit. Detta ställer nya krav på ledningens förmåga att kunna 

övertyga sina anställda om vilka värderingar och föreställningar de bör anamma som riktlinjer 

i det dagliga arbetet. Vidare råder det enligt Ahrne & Hedström (1999:50) en spänning och 

intressemotsättningar inom organisationer mellan å ena sidan medarbetarnas handlingar, 

baserade på egna erfarenheter och åsikter, å andra sidan organisationens regler och krav. Hur 

denna spänning kan och bör hanteras är något som forskning försökt ta fasta på vilket vidare 
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medfört en uppsjö av olika managementrender. En tydlig sådan och en modell för hur man 

kan skapa en stark och gynnsam organisationskultur är värderingsstyrning.  

   Värderingsstyrning syftar till att påverka medarbetarnas verklighetsuppfattningar, 

föreställningar och tolkningar för att det ska utmynna i ett beteende som är till gagn för 

organisationen. Denna studie ämnar undersöka hur Medley AB tillämpar detta 

managementkoncept och hur det upplevs bland medarbetarna. 

1.1.	  Bakgrundsinformation	  Medley	  AB	  
Medley grundades 2001 och driver på uppdrag av kommuner simhallar och 

friskvårdsanläggningar, idag har de 33 anläggningar i 19 kommuner runt om i Sverige. 

Verksamhetens karaktär innebär att mycket arbete utförs på helger och kvällar. För att hantera 

det består arbetsstyrkan av en kärna med 290 tillsvidareanställda. Utanför den kärnan finns 

behovsanställd personal. Anställningsformerna för de behovsanställda innebär att 

anställningen inleds när arbetspasset börjar och slutar när arbetsdagen är slut. I praktiken får 

den här personalen arbetstider på ett schema som de kan välja att tacka ja eller nej till. 

Samtidigt är det möjligt för företaget att använda sig av den här personalstyrkan när de snabbt 

är i behov av mer arbetskraft, därmed finns de enbart där på marknadsmässiga villkor och 

bidrar till en ökad flexibilitet.  

   Organisationer som gör på det här sättet till följd av en serviceekonomi brukar benämnas för 

treklöverorganisationer. Nackdelen med den här typen av organisationer anses vara att de 

tenderar att tappa kunskaper, kompetenser och lojalitet bland medarbetarna. För att kunna 

hantera detta tillämpas värderingsstyrning då det enligt management förespråkare presenterats 

som en lösning till problemet (Bruzelius & Skärvad 1995:225, 228). 

   En organisations vision och värdegrund är en del av företagets värderingsstyrning och 

nedan presenteras det som Medley har utarbetat. 

   Medleys vision är att alla, oavsett ålder och ambition, ska vilja bada, träna umgås, koppla av 

och ha roligt i anläggningarna. Med en inbjudande atmosfär och en mångfald av aktiviteter 

ska Medley vara en mötesplats som bidrar till en bättre folkhälsa. 

   Vid utformandet av företagets värdegrund samlades många av företagets tillsvidareanställda 

för att diskutera vilka värdeord som ansågs vara viktiga. Det utmynnade i ett urval om sex 

värdeord som ska spegla arbetet i Medley. Dessa är: Målinriktad, engagerad, delaktig, lekfull, 

ekonomisk och yrkesstolt. Denna studie ämnar undersöka hur Medleys värderingsstyrning ter 

sig i praktiken och hur denna uppfattas bland medarbetarna vilket presenteras i syftet nedan.  
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1.2.	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur värderingsstyrning tillämpas i Medley AB och 
vad det betyder i praktiken. 

1.3.	  Frågeställning	  
Frågeställningarna som tillämpats för att undersöka syftet följer nedan. 

Hur använder Medley värderingsstyrning? 

Hur upplever anställda vid Medley företagets värderingsstyrning? 

2.	  Tidigare	  forskning	  
	  
I den tidigare forskning som valts utifrån uppsatsens problemformulering kommer 

bakgrunden och framväxten av det som kommit att kallas värderingsstyrning att belysas. 

Detta för att ge en ökad förståelse till varför värderingsstyrning är ett högaktuellt ämne idag 

och vad det syftar till. Vidare lyfts organisationskulturen fram som det centrala i 

värderingstyrning och i managementlitteraturen ges inte sällan recept på hur man på bästa sätt 

kan styra denna. Det råder dock delade meningar om vad organisationskultur egentligen är 

och huruvida denna alls går att styra i den utsträckning många menar. Olika synsätt på 

organisationskultur och kulturstyrning kommer därför att lyftas fram. Avslutningsvis kommer 

den tidigare forskningen att beröra begreppen organisationsidentitet och identitetsreglering då 

det anses vara viktiga aspekter vid studerandet av organisationskultur och utgör en stor del av 

värderingsstyrning.  

2.1.	  Värderingsstyrningens	  framväxt	  och	  syfte	  
Intresset för värderingsstyrning har ökat kraftigt de senaste decennierna och i management 

litteraturen lyfts värderingsstyrning ofta fram som vägen till framgång och till en stark och 

gynnsam organisationskultur. Värderingsstyrning syftar till att påverka medarbetarnas 

verklighetsuppfattningar, föreställningar, tolkningar för att det ska utmynna i ett beteende och 

en kultur som är till gagn för organisationen. Bakomliggande faktorer till det ökade intresset 

uppges vara en ökad kundfokusering, hårdare konkurrens samt högre krav på flexibilitet 

gentemot organisationens omgivning. Att medarbetare blivit alltmer självstyrda till följd av att 

organisationer decentraliseras anses även det haft en betydande inverkan (Granberg 2011:192-

193). Organisationer tenderar följaktligen att bli mindre toppstyrda och därmed svårare att 

reglera och kontrollera eftersom att medarbetarna inte längre styrs på samma handfasta sätt 

(Bruzelius & Skärvad 1995: 384-385).   
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   Alvesson menar genom Weick att trenden bakom det ökade fokuset på organisationskultur 

och kulturstyrning beror på att organisationer i allt större utsträckning gått från 

massproduktion av varor till produktion av tjänster, kunskap och information. Utvecklingen 

har enligt honom inneburit att organisationer blivit allt mer kunskapsintensiva och att 

medarbetarna blivit allt mer högkvalificerade. Alvesson menar att det till följd av denna 

spridda uppfattning om organisationers utveckling anses som viktigt att medarbetarnas 

lojalitet och engagemang säkras. Vidare menar han att det upplevda behovet av att stärka ett 

organisationskulturellt ramverk som stödjer auktoritet och ”de rätta värderingarna” kan 

beskrivas som en bred trend (Alvesson 2009:20-21). 

   Det råder dock en delad uppfattning om i vilken utsträckning det faktiskt skett en 

decentralisering och professionalisering av organisationer. Det går visserligen, enligt 

Alvesson, att rada upp ett flertal exempel på att så är fallet men samtidigt finns det minst lika 

många exempel som tyder på att byråkratin lever kvar och att det fortfarande sker en direkt 

styrning av medarbetarnas beteende. Branscher som fast-food, nöje, turism, shoppingcenter, 

call-center bygger på standardiserade principer och hur ett servicemöte ska gå till är ofta 

beskrivet i detalj. Många säljträningar exempelvis syftar till att säkra kvaliteten på arbetet 

genom att reglera personalens språk och uppförande. Därmed används fortfarande tekniker 

såsom kalkyler, standarder, rutiner och förutsägbarhet vilka härleds till en byråkratisk 

styrning och decentraliseringen begränsas såtillvida av en central styrning baserade på 

målformuleringar och byråkratiska principer (Alvesson 2011:125-127).   

2.2.	  Intresset	  för	  organisationskultur	  
Huvudelementet i värderingsstyrning är organisationskultur och organisationskultur som 

begrepp lanserades på bred front under slutet av 1970-talet. Under kommande decennium 

kom organisationskulturen att uppfattas som en av dem mest avgörande faktorerna bakom 

organisationers resultat. Denna, enligt Alvesson (2009:20), överdrivna och förskönade bild av 

organisationskultur som ett universalredskap för att uppnå konkurrenskraft växte fram i takt 

med att de Japanska företagen på bekostnad av de västerländska, framför allt de amerikanska, 

blev allt mer framgångsrika. Utvecklingen och intresset för organisationskultur som ett 

styrmedel har under tidens gång ytterligare förstärkts av managementkonsulter och författare 

till managementlitteratur som målat upp en bild av att ”den rätta organisationskulturen” kan 

bereda vägen till framgång. Kritiker menar dock att problemet med vad som skrivs och sägs 

om management är ett allt för stort fokus på organisationskulturen. Det görs alltför lättvindigt 

en trivialisering av vad kultur är och vad som är bra och dåliga värderingar (Alvesson 
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2009:26). Den förenklade bilden av organisationskultur har med tiden reviderats men 

uppfattningen om organisationskulturen som en viktig faktor bakom förhållanden som 

engagemang, gemensamma mål och förhållningssätt lever kvar (Alvesson 2007:179).  

2.3.	  Olika	  synsätt	  på	  organisationskultur	  
Ännu idag finns ingen tydlig definition av vad organisationskultur är utan istället är begreppet 

beskrivet och definierat utifrån ett flertal olika perspektiv. Enligt Alvesson & Björkman delar 

många forskare uppfattningen om att kultur kan ses som ”föreställningsmässiga” fenomen 

såsom tolkningar, innebörder och meningar av något yttre och observerbart, snarare än det 

observerbara i sig. Med det menas att det inte är det yttre och direkt observerbara, såsom 

beteenden och materiella ting som kan definieras som kultur, utan att kultur snarare handlar 

om gemensamma föreställningar, uppfattningar och tolkningar av dessa ting. Utifrån detta 

perspektiv definierar Alvesson & Björkman kultur enligt följande: 

 

”föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss grupp, som ofta uttrycks 

eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människors relaterande till sin 

gemensamma omvärld.”  

 

(Alvesson & Björkman 1992:21) 

 

De understryker vikten av gemensamma symboler. Hur symboler som något yttre och 

observerbart återspeglar de innebörder och uppfattningar som råder inom kulturen och hur 

dessa symboler kan fungera som riktmärken att förhålla sig till (Alvesson & Björkman 

1992:18-21). Organisationskultur anses vara en viktig beståndsdel i kollektivt handlande men 

det förutsätter en samsyn bland medarbetarna som enligt Alvesson sällan infinner sig helt i 

organisationer (Alvesson & Svenningsson 2007:184). 

   Smircich gör en distinktion mellan forskare som menar att organisationer är kultur och 

forskare som menar att organisationer har kultur. Ifall organisationer i likhet med varor och 

tjänster producerar organisationskultur, och därmed kan sägas ha kultur, borde de rimligtvis 

enligt Smircich kunna styra och förändra den (Bang, Henning 1999:140). 

   Alvesson menar att de som ser på kultur som en variabel, något tingliknande, och såtillvida 

något som organisationer har utgår ifrån ett mer traditionellt och funktionalistiskt synsätt. 

Detta synsätt är inte ovanligt bland managementlitteraturen vars anhängare ofta menar att 

organisationskulturen fyller en rad positiva funktioner såsom till exempel att förse 
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medarbetare med en identitetskänsla och att få dem att göra rätt saker på rätt sätt. Intresset för 

kultur ligger därav i att försöka hitta lämpliga och effektiva sätt att utveckla och styra 

organisationen (Alvesson 2009:40). Å andra sidan menar Smircich att om organisationen 

betraktas som en uppsättning kulturella system byggda på vad som sker i organisationen, 

innebärande att organisationen betraktas som kultur och därmed något som organisationen är, 

inkluderat ledningens försök att styra kulturen, blir det lönlöst att påstå att kulturen kan styras 

av någon inom organisationen. Detta då organisationsstyrning i sig självt ses som ett uttryck 

för organisationskulturen (Bang 1999:140). Alvesson benämner denna syn på kultur som en 

metaforsyn och i enlighet med Smircich menar Alvesson att detta synsätt innebär att det inte 

går att särskilja något som ”utanför” kulturen. Kulturen genomsyrar allt och metaforsynen 

utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Kulturen är allt som sker inom organisationen och kan 

således inte förminskas till endast en variabel möjlig att styra i önskad riktning. Alvesson 

menar att det metaforiska synsättet har potentialen att ge en djupare förståelse för 

organisationer och kan synliggöra aspekter av organisationslivet som annars kan vara dolda 

under ytan (Alvesson 2009:54). 

   Synen på organisationskultur som något som går att mobilisera för att få medarbetarna att 

agera i enlighet med en viss uppsättning värderingar och normer måste enligt Alvesson 

balanseras genom att lyfta fram och betona svårigheterna med detta. Han menar att det är 

viktigt att förstå att organisationskulturen inte är något som aktivt går att styra för att få 

medarbetarna att tycka, tänka och känna enligt ledningens önskan. Inte sällan är 

organisationskulturen själva källan till motstånd bland medarbetarna vid ledningens försök att 

styra denna, varpå syftet bakom styrförsöken och medarbetarnas reaktion på dessa ofta står i 

strid med varandra (Alvesson 2009:26). Vidare menar Alvesson att det finns ett utbrett men 

desto sämre underbyggt antagande om att det faktiskt existerar enhetliga 

organisationskulturer. Decentraliseringen av organisationer har många gånger inneburit en 

långt gången arbetsindelning vilket naturligt innebär att det råder skillnader i vilka 

värderingar och föreställningar medarbetarna har. Att organisationer allt som oftast består av 

en konstellation av olika generationer, kön och samhällsklasser gör att heterogenitet, snarare 

än homogenitet, är ett bättre beskrivande ord för att ge en bild av organisationers 

sammansättning.  

   Alvesson anser därför att begreppet organisationskultur ska användas restriktivt. Ett 

alternativt begrepp han lyfter fram är organisationsledningskultur. Innebärande att man i tal 

om kultur refererar till de högre nivåerna i organisationen och att man därmed bortser från att 

kulturen inte delas av alla i organisationen. Ledningen kan mycket väl sätta ramarna för 
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organisationen och möjligen påverka de närmsta medarbetarna till att anamma en särskild 

kultur. Allt som oftast räcker det däremot inte med proffsiga tal och tjusiga styrdokument för 

att ändra personalens värderingar och föreställningar ute i organisationen. Utan detta kräver 

som Alvesson menar en djupare förståelse för hur organisationer fungerar (Alvesson & 

Svenningsson 2007:197).  

2.4.	  Värderingar	  och	  dess	  funktioner	  
Värderingar lyfts ofta fram som kulturens kärna och är centralt vid värderingsstyrning. Enligt 

Rokeachs definition är värderingar ”en ständig tro på att ett särskilt handlingsätt eller 

sluttillstånd, personligt eller socialt, är att föredra framför ett motsatt handlingsätt eller 

sluttillstånd” (Bang 1999:50). Hofstede definierar värderingar som ”en bred tendens att 

föredra vissa tillstånd framför andra” och menar att värderingar är delar av de mentala 

program människor använder som utgångspunkter när de orienterar sig i vardagen (Bang 

1999:50-51). Dessa två definitioner ger en möjlig förklaring till vilken tanke som ligger till 

grund för värderingsstyrning och varför det kommit att ligga i ledningens intresse att 

medarbetarna delar organisationens värderingar. Denna tanke och förhoppning är enkelt 

uttryckt att; ifall medarbetarna delar organisationens värderingar kommer det att utmynna i ett 

beteende som ligger i linje med organisationens intressen. 

   Vidare menar Rokeach att värderingar fyller fyra funktioner. Att värderingar för det första 

fungerar som normer och som vägledning för hur vi ska handla och bete oss i olika 

situationer. Den andra funktionen är värderingar i formen av en hierarki. Värderingar kan då 

fungera som en plan för att lösa uppkomna konflikter och problem. I en situation där två 

värderingar står i strid med varandra ska den överordnade värderingen gälla. Detta underlättar 

valet mellan två handlingsalternativ eftersom den hierarkiska ordningen talar om i vilken följd 

värderingarna ska prioriteras. Den tredje funktionen beskrivs som motiverande. Rokeach 

menar att om vi handlar i enlighet med värderingarna kommer vi nå det sluttillstånd 

värderingarna beskriver. Värderingar kan därför sägas vara drivkraften bakom vårt beteende. 

Detta kan återknytas till Alvesson & Björkman som bland annat menar att medarbetarnas 

beteende är en spegling av den rådande organisationskulturen (Alvesson & Björkman 

1992:21). Till sist menar Rokeach att värderingar bidrar till att upprätthålla vår självkänsla 

genom att rationalisera bort vad som anses vara personligt eller socialt oacceptabelt beteende 

(Bang 1999:50-54). 
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2.5.	  Studier	  om	  värderingstyrning	  
Managementkonsulter har bidragit till att floran av idéer och koncept för hur man på bästa sätt 

kan styra organisationskultur har vuxit sig allt större. Denna stadiga ström av idéer på nya 

styrsätt bygger bland annat på företagsledningars efterfrågan (Alvehus 2012:80-81). Det är 

inte möjligt att skapa regler som beskriver hur arbetet ska utföras i minsta detalj. För att 

minimera kostnaderna för kontroll och övervakning ligger därför tanken bakom 

värderingsstyrning i att medarbetarna utövar en högre grad av självstyrning utifrån företagets 

intressen (Alvesson 2009: 21).  

   Att testa huruvida värderingsstyrning och alla andra idéer om kulturstyrning fungerar anses 

däremot vara svårt och Alvesson pekar på att det gjorts få empiriska studier gällande 

förhållandet mellan kultur och resultat. Med det inte menat att något samband inte existerar. 

Han menar dock att studier gällande kultur och inte minst dess förhållande till organisationers 

resultat är svåra att genomföra. Detta kan enligt Alvesson förklara att managementlitteraturen 

endast ger grova förenklingar och ytliga förklaringar av vad kultur är. Vidare menar han att 

det är just det komplexa och svåråtkomliga som gör en organisationskultur konkurrenskraftig 

och att detta borde motivera organisationer till att undgå förenklingar i försök att få en djupare 

förståelse för organisationskultur (Alvesson 2009:26). Organisationer innefattar många typer 

av olika åtgärder och processer vilket gör det svårt att finna ett orsakssamband mellan 

kulturella faktorer och organisationens resultat i ett myller av andra faktorer, som även de kan 

ha betydelse för resultatet (Alvesson 2009:74-75).  

2.6.	  Värderingstyrning	  inom	  sjukvården	  
En förespråkare för värderingsstyrning är etik och värderingsprofessorn Sten Philipson som 

gjort ett flertal studier inom området. De har enligt honom visat på ett ökat välmående, ökad 

produktion och minskade konflikter i organisationer där medarbetare och chefer är eniga om 

vilka värderingar som är viktiga för verksamheten. Philipson hävdar att det framför allt beror 

på att medarbetare bättre knyter an till organisationer som delar samma värderingar som de 

själva, då det underlättar för medarbetarna att identifiera sig med organisationen (Philipson 

2011:104). Utifrån sin forskning konstaterar Philipsson att allt fler organisationer idag styrs 

utifrån värden som ett komplement till andra former av styrredskap. Philipsson menar att 

ekonomisk styrning är något nödvändigt men att de ekonomiska incitamenten inte är 

fulländade som styrmedel. Alvesson instämmer i att medarbetarnas identifikation med 

organisationen inte har så mycket med ekonomi att göra utan att denna snarare bygger på en 

positiv och näst intill ”religiös” och okritisk syn på vad organisationen representerar. En fara 

med detta är enligt Alvesson att medarbetarna riskerar att helt uppslukas av 
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organisationskulturen vilket kan innebära att självständigt kritiskt tänkande och etik blir något 

sekundärt eller rentav glöms bort (Alvesson 2013:129).  

   Utifrån sin forskning ger Philipsson ett flertal handfasta tips på hur organisationer ska göra 

för att de ska ”lyckas med värderingsstyrning”. Han menar att alla inom organisationen måste 

dela något gemensamt och ha en gemensam utgångspunkt. En värdegrund kan enligt honom 

fylla en sådan funktion (Philipsson 2011:39). Vidare måste medarbetarna enligt Philipsson 

själva införlivas och göras delaktiga i värdegrundsarbetet. Han understryker att företagets 

värdegrund inte kan bestå av en uppsättning värderingar som utsetts av ledningen för att de 

anses vara de ”rätta” då de i sådant fall istället riskerar att uppfattas som en samling floskler. 

    Johan Alvehus som också forskat inom området styrning och ledning menar att det är 

mycket vanligt att organisationer utformar en värdegrund som avser reglera medarbetarnas 

beteende. Han menar dock att det inte finns någon garanti att för att denna form av 

kulturstyrning har någon djupgående effekt. Enligt Alvehus visar studier att medarbetarna lär 

sig att prata om kulturen och endast agerar utifrån förväntningarna när det krävs (Alvehus 

2012:96-110). Philipsson hävdar ändå att de studier han tagit del av visar att företag där de 

anställda aktivt fått vara med och påverka företagets kultur tenderar att lyckas bättre. Detta då 

delaktighet enligt honom ökar benägenheten bland medarbetarna att vara lojala mot företaget 

(Philipsson 2004:56-62).  

2.7.	  Enator	  –	  en	  studie	  om	  relationen	  mellan	  kultur	  och	  resultat	  
1992 utförde Alvesson en fallstudie gällande organisationskultur på datakonsultföretaget 

Enator. Studien syftade till att undersöka kopplingen mellan kultur och resultat. Vid 

tidpunkten för studien hade företaget en snabb tillväxt och personalomsättningen var låg. 

Företagsledningen och medarbetarna hade en gemensam uppfattning om att den starka 

organisationskulturen i företaget låg till grund för dess framgångar.  

   Öppenhet, vänskap, att jobba hårt och att ha roligt var värderingar som ansågs vara viktiga. 

För att bibehålla den starka kulturen rekryterades därför endast personer som delade dessa 

värderingar (Alvesson 2009:79-80). Kärreman & Rennstam (2007:163-164) benämner detta 

som ett normativt rekryteringsförfarande. Traditionellt syftar rekrytering till att finna 

kandidaterna med de bästa kvalifikationerna, vid denna selektiva form av rekrytering ses det 

även som viktigt att kandidaten passar in i organisationen i förhållande till dennes 

värderingar, normer och attityder. Detta kan enligt förespråkare för kulturstyrning bidra till att 

stärka och säkra en stark organisationskultur (Bang 1999:114). Många händelser inom Enator 

institutionaliserades för att ytterligare stärka företagskulturen och var tredje månad 
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anordnades bland annat konferenser, finansierade av företaget. Vidare hölls exempelvis 

identitetsskapande event med syftet att få medarbetarna att känna sig som en del av en familj 

(Alvesson 2009:79-80). Dessa händelser och event kan enligt Kärreman och Rennstam 

(2007:165-166) beskrivas som processer genom vilka värderingar och normer fortlever inom 

organisationen. Samtidigt menar dem att socialisation av denna form till mestadels inte sker 

under planerade mötestillfällen utan snarare i det vardagliga arbetet. Medarbetare lär sig i 

interaktionen med varandra vad som anses vara ett accepterat beteende, vad som är rätt och 

fel, och vilka förväntningar som ställs inom organisationen (Kärreman & Rennstam 

2007:165-166). Utöver dessa sociala processer omformades delar av Enators lokaler för att 

öka medarbetarnas upplevelse av hemkänsla och ledningens kontor, vars väggar var gjorda av 

glas för att ge insyn, låg på bottenplan vilket inte heller hörde till vanligheten (Alvesson 

2009:79-80). Enligt Alvesson utvecklades det i företaget tydliga och gemensamma mönster av 

värderingar, föreställningar och idéer som upprätthölls genom handlingar, språk och artefakter 

av olika slag. Företagskulturen blev således till en kompass för hur medarbetarna skulle 

uppträda gentemot varandra och kunderna (Alvesson 2009:79-80). 

   Resultatet av studien visade att företagskulturen bidrog till en ökad sammanhållning och 

Alvesson menar att det växte fram en lojalitetskänsla bland medarbetarna som kände att de 

hörde hemma hos Enator. Företagskulturen var en resurs för ledningen då det fungerade som 

ett socialt kitt som höll ihop företaget och bidrog till att motivera medarbetarna även under 

perioder då arbetet inte ansågs vara särskilt stimulerande (Alvesson 2009:82). Satsning var 

dock inte gratis menar Alvesson, framför allt gällande tid och energi från personalens sida. 

Det faktum att Enator dessutom endast anställde personer som delade företagets värderingar 

och normer kan ha inneburit att annars mycket duktiga och kompetenta personer inte fick 

anställning och att denna kompetens istället gick förlorad till konkurrenterna.  

Vidare uppmuntrade företagskulturen i Enator till att ”ha roligt” och att vara positiv. Enligt 

Alvesson kan detta tolkas som att klagomål inte uppmuntrades vilket kan ha resulterat i att 

problem som uppkom i verksamheten inte uppmärksammades på det sätt de borde. 

 

Det finns dock, enligt Alvesson, skäl att tro att företagskulturen gynnade Enators framgångar. 

Han menar däremot att det är viktigt att man ser till kontexten. Vid tiden som denna studie 

utfördes var tillväxten på IT-marknaden stark och efterfrågan på IT-folk stor. Vid sådana 

förhållanden kan en stark företagskultur ligga till företagets fördel. I sämre tider kan däremot 

en stark sammanhållning bland medarbetarna ligga företaget i fatet när tuffa beslut behöver 

fattas. Å andra sidan menar Alvesson att en stark företagskultur kan vara en tillgång under 
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sämre tider eftersom att företaget då är i behov av lojala medarbetare. Det går således inte att 

slå fast vilka för- och nackdelarna är gällande den starka företagskultur som rådde inom 

Enator (Alvesson 2009:83). Den förespråkade positiva och optimistiska attityden gav litet 

utrymme för kritik. Detta kom enligt Alvesson att bli ett hinder för Enators utveckling då det 

minskade medvetenheten om de problem företaget stod inför och medförde 

samarbetssvårigheter med den nya Vd:n som fick till uppdrag att vända Enators förlust till 

vinst. Med detta sagt menar Alvesson att i den bästa av världar är företagskulturen 

anpassningsbar och föränderlig i förhållande till dess omgivning. Verkligheten är dock något 

annat och en organisation kan inte svänga om i en handvändning. Kulturens styrka och tillika 

svaghet är att den innebär en viss stabilitet och vägledning samtidigt som den innebär en 

fixering vid ett visst tänkande och handlande. Fallstudien visar enligt Alvesson vilken 

inverkan företagskulturen kan ha på företagets resultat men att förhållandet vare sig är kausalt 

eller stabilt (Alvesson 2009:85). 

2.8.	  Organisationsidentitet	  &	  identitetsreglering	  
Att medarbetarna identifierar sig med organisationen och blir en del av dess kultur är något 

som ses som allt viktigare bland organisationer. Organisationsidentitet innebär att 

medarbetarna har gemensamma föreställningar om vad organisationen är och identifierar sig 

med denna. Vidare står organisationsidentitet i nära relation till organisationskultur då 

medarbetarnas identifikation med organisationen enligt Alvesson är en förutsättning för att en 

organisationskultur ska kunna uppstå. Han menar att organisationsidentitet skapar en 

gemensam uppfattning om organisationen som något med tydliga externa gränser vilket kan 

bidra till att uppdelningar och gränsdragningar inom organisationen suddas ut (Alvesson 

2013:134-135).  

   Med andra ord vill organisationen bli medarbetarnas källa till identitet då det bidrar till 

sammanhållning och gemenskap inom organisationen när alla ses som delar av ett 

övergripande ”vi”. Strävan att skapa överensstämmelse mellan medarbetarnas och 

organisationens värderingar och uppfattningar benämns i litteraturen som identitetsreglering. 

Alvesson menar att om organisationsidentitet saknas ökar benägenheten till en uppdelning i 

”vi” och ”dom” bland medarbetarna (Alvesson & Sveningsson 2007:166, 199). Han menar 

dock att det inte är någon ovanlighet att medarbetare identifierar sig med sin position i 

företaget snarare än med hela organisationen. Detta kan enligt honom istället leda till en ökad 

splittring av organisationen då det skapar förutsättningar för uppkomsten av subkulturer 

(Alvesson 2009:17-19).  I det avseendet blir organisationsidentitet därför en viktig faktor för 
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att minimera konflikter, öka sammanhållningen och för få medarbetarna till att sträva mot 

samma mål (Alvesson & Sveningsson 2007:166, 199). Organisationsidentitet har kommit att 

bli en viktig fråga gällande makt och kontroll och många aktiviteter såsom karriär- och 

kulturutvecklingsprogram inom organisationer syftar därför till att styra och reglera 

medarbetarnas tankar (Alvesson 2013:134).  

2.9.	  Studier	  om	  organisationsidentitet	  
Alvesson & Björkman genomförde en studie på Atlas Copco vars syfte var att bidra med ökad 

kunskap gällande hur organisationer fungerar i ett kulturellt perspektiv. I studien konstaterar 

de att ifall medarbetarna identifierar sig med organisationen kan det resultera i en ökad 

kollektivkänsla och att medarbetarna tar till sig av organisationens normer och värderingar. 

Det förutsätter dock att organisationskulturen är tydlig. Vidare understryker de att ”rätt” 

identifikation per automatik inte innebär att medarbetarna görs mottagliga för all möjlig 

information som ledningen kan tänkas vilja införliva. De menar däremot att en 

organisationsidentitet kan stärka medarbetarnas orientering mot organisationens mål 

(Alvesson & Björkman 1992:208-211).    

   Utifrån de studier Philipson tagit del av, gällande relationen mellan organisationskultur och 

prestationer inom sjukvården, konstaterar han att de högpresterande sjukvårdsenheter 

kännetecknades av ett tydligt kollektivt tänkande. Studierna visade att medarbetarna inom de 

högpresterande enheterna utgick från ett helhetstänk oberoende av position i organisationen 

och att verksamheten präglades av en stark sammanhållning. Philipson menar att ledningen i 

de högpresterande enheterna, med värderingar som grund, försökte skapa en 

organisationsidentitet som alla kunde identifiera sig med. Philipson hävdar att det utifrån 

studierna går påstå att det finns ett positivt samband mellan en stark organisationskultur och 

framgångsrika prestationer (Philipson 2004: 53-55).  

2.10.	  Utövning	  av	  identitetsreglering	  
I artikeln “Identity regulation as organizational control: Producing the appropriate 

individual” nämner Alvesson och Willmott nio olika sätt genom vilka organisationer kan 

utöva identitetsreglering. Utav dessa nio anses två vara av särskild relevans för denna studie, 

vilka är identitetsreglering genom språk samt genom moral och värderingar (Alvesson & 

Willmott 2002:630). Organisationen kan exempelvis framhålla vikten av att vara en 

engagerad lagspelare, innebärande en ambitiös medarbetare som ställer upp för sina kollegor. 

Detta med syftet att påverka medarbetarnas självbild för att den bättre ska överensstämma 

med organisationen och för att medarbetarna faktiskt ska se sig själva som engagerade 
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lagspelare. Genom att uttala sig om vad organisationen står för och vilka förväntningar som 

finns på medarbetarna skapar organisationer med språket en bild utifrån vilken medarbetarna 

ska identifiera sig. Organisationens värdegrund är ytterligare ett exempel genom vilken 

organisationen kan utöva identitetsreglering. I värdegrunden redogörs organisationens 

värderingar och vilket förhållningssätt medarbetarna ska ha mot sin omgivning och kan 

därmed sägas fylla en reglerande funktion (Alvesson & Sveningsson 2007:165-166).  

2.11.	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
Under avsnittet tidigare forskning har framväxten av intresset för organisationskultur och 

styrning av denna belysts. Det råder idag en tydlig trend i att försöka styra och påverka 

medarbetarnas tankar och föreställningar om dess omvärld för att det ska utmynna i ett för 

organisationen gynnsamt beteende. Framväxten av managementlitteratur och koncept på hur 

man på bästa sätt kan åstadkomma en stark organisationskultur och styra denna har de senaste 

decennierna i det närmaste varit explosionsartad. Detta till följd av organisationers strävan 

efter konkurrenskraft och att kunna styra medarbetarna kostnadseffektivt. Ett av dessa 

koncept är värderingsstyrning, vilket denna studie har undersökt. Värderingstyrning syftar just 

till att skapa en stark organisationskultur då det tros kunna generera positiva resultat. Kritiker 

av värderingstyrning menar dock att synen på kultur är alltför trivialiserad och att inte 

medarbetare inte låter sig styras på det förenklade sätt som förespråkarna vill göra gällande. 

Vidare innebär, enligt kritikerna, en stark organisationskultur inte per automatik att 

organisationer blir framgångsrika. Den tidigare forskningen visar att en stark 

organisationskultur, innebärande att medarbetarna identifierar sig med organisationen, 

visserligen kan gynna en organisations resultat men samtidigt att detta förhållande vare sig är 

stabilt eller kausalt.  

3.	  Teori	   
	  
I inledningen gjordes en redogörelse för att skiftande organisationstrender bitvis liknas vid en 

modeindustri. Att det finns en tendens till att organisationer följer dessa trender fastän det inte 

ger direkt effekt på organisationers resultat är något som nyinstitutionell teori fäster vikt vid. 

Det står i motsats till vad förespråkarna för värderingsstyrning hävdar då de menar att det 

faktiskt har en positiv effekt på resultatet. Valet av teori som komplement till den tidigare 

forskningen medför att två olika perspektiv på fenomenet värderingsstyrning beaktas, dels 

förespråkarnas och dels kritikernas. Genom att tänka på samma företeelse på mer än ett sätt är 

meningen att det kan ge en klarare bild till fenomenet värderingsstyrning. Grundläggande 



	  
	  

20	  

begrepp för nyinstitutionell teori är institutionalisering vilket också presenteras först. I 

samband med den beaktas även det komplicerade maktbegrepp som ger en kulturell 

förståelse. Därefter följer ett avsnitt om grunddragen för studiens teoretiska ramverk där 

relevanta nyckelbegrepp såsom isomorfism, isärkopplande, lösa kopplingar, 

organisationsfält, rationaliserad myt och vikten av legitimitet presenteras. 

3.1.	  Institutionalisering	  
Då organisationskultur tar sig uttryck i interaktionen medarbetarna sinsemellan anses det vara 

relevant att belysa Berger & Luckmanns teori angående institutionalisering. Vanligen avses 

verksamheter som tjänar ett samhällssyfte såsom sjukhus, fängelser och skolor vid tal om 

institutioner, men det kan även innebära de normer, regler, rutiner som råder i samhället 

(Ahrne & Hedström 1999:77).  

   Utifrån teorin ses människan som en aktiv aktör som konstruerar sig själv och skapar sin 

egen natur genom de tolkningar och förståelser som denne gör. När det sker påverkas dock 

människan av den redan rådande kulturen som återfinns i sociala sammanhang. Det gör att 

människor formas olika världen över även om det förvisso finns en del fysiologiska 

begränsningar kring vad som kan uppnås. Människan ses därmed inte som en passiv aktör 

som agerar utifrån redan fastslagna förhållanden. För att förstå sociala fenomen som just 

organisationskultur bör därför människorna inom organisationen och hur de förstår 

verkligheten studeras (Berger & Luckmann 1991:78). Det här gäller även organisationer då de 

skapar sin egen kulturella organisationsnatur som hela tiden är föränderlig till följd av att det 

är en mänsklig produkt som skapas hela tiden. Bakgrunden till det här har att göra med att 

människan strävar efter att utföra sina handlingar i en stabil miljö. Om en person utför en 

specifik handling flera gånger lär denne sig ett särskilt mönster för hur uppgiften ska lösas. 

Situationerna måste därmed inte definieras på nytt varje gång vilket leder till en psykologisk 

stabilitet eftersom frågetecknen kring hur en uppgift ska lösas begränsas.  

   När flera människor är med och typifierar situationer på ett ömsesidigt sätt innebär det att 

ett visst sätt att vara blir till norm, det har då institutionaliserats. Vidare innebär det att en viss 

typ av handling kommer utföras av en viss typ av aktör. Enkelt uttryckt är det kanske kutym 

att det är den som kommer först till arbetsplatsen som också gör kaffe (Berger & Luckmann 

1979:71-72).  

   Det är rimligt att anta att det är detta som organisationer påstår sig reglera och styra genom 

att utforma och definiera vilka handlingsmönster som ska tillämpas. Det handlar således om 

makt och den utövas genom att människor styrs till att ta till sig kulturella föreställningar. 
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Effekten blir att de utvecklar en självförståelse som alltså påverkas av rådande kultur i 

gällande sociala sammanhang vilket nämndes tidigare. Genom att påverka vilket sätt som är 

normalt utövas makt. Det är dock snarare praktiker och olika kunskapsformer som styr 

organisationer. Det sker på olika sätt och genom massmedia, böcker, utbildning forskning osv 

som styr vad som är normalt och vad som är rätt sätt att styra organisationer på. Exempel på 

detta är den trendiga strävan efter värderingsstyrning och andra managementkoncept som 

främst kanske beror på konsulters skickliga retorik snarare än riktiga slutsatser (Alvesson 

2013:234). 

   Det är inte lätt för organisationer att överföra ett institutionaliserat förhållningssätt till nya 

individer. Personer tenderar nämligen att ha svårt att internalisera något som de inte utformat 

själva. Eftersom de uppfattar och förstår situationen på sitt eget sätt (Berger & Luckmann 

1979:79-80). Här ryms en motmakt som handlar om att individer försöker omdefiniera 

idealen. Detta eftersom att organisationer består av olika grupperingar vilka kan variera ifrån 

ledning, professioner, konsulter, fack, olika yrkeskategorier etc. Mellan dessa råder det 

intressekonflikter och styrning som är starkt formad av managementideal kanske inte ses som 

normen bland medarbetarna och därför stöter det på motstånd. Att inte uppnå vad andra ser 

som normer och ideal kan få negativa konsekvenser för styrningens funktion. Det kan vara 

fallet för nya chefer som misslyckas eller en förklaring till att nya trender inte får önskvärd 

effekt.  

   Värt att betona är därtill att makten även är starkt kopplat till motivation. Uppsatta ramverk 

driver till organisationsförändringar och de sin tur påverkar vilka kriterier som driver 

medarbetarna. Ett exempel är trender om karriärmöjligheter och organisationer som 

poängterar det som något viktigt. De kommer kunna påverka och i sin tur kanske anställa 

individer vars föreställning redan är sådan. Därför kan inte makt enbart påstås komma 

uppifrån, organisationer är betydligt mer komplexa än så. Det råder maktrelationer och de 

påtvingas inte folk utan det baseras på deras ”frivilliga” föreställningar (Alvesson 2013:232-

233).    

3.2.	  Nyinstitutionell	  teori	  
Det finns flertalet olika grenar av institutionell teori, vad de dock har gemensamt är att de 

framhäver samspelet mellan institutioner, organisationer och aktörer. Tidigare nämndes att 

institutionaliseringen sker i ett samspel där människor är aktiva aktörer som tar beslut och 

formar sin egen verklighet samtidigt som omgivningen formar dem. Där finns en sociologisk 

vinkel som den här studien tar fasta på, nämligen hur institutioner påverkar organisationer och 
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att en del handlingar och relationer tas för givna(Ahrne & Hedström 1999:77-79). Mot den 

bakgrunden lyfter den här studien fram nyinstitutionell teori vars framväxt ofta härleds 

tillbaka till 1977 då John M Meyer och Brian F Rowans artikel Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony publicerades. De var kritiska till den 

under 1970-talet nära vedertagna föreställningen om att strävan efter att öka sin effektivitet 

och teknikalitet var det enda som drev på organisatoriska förändringar. Istället lyfte de bägge 

författarna fram att en del förändringar snarare syftar till att stärka organisationens legitimitet. 

Annorlunda uttryckt strävar organisationer efter att accepteras och ses som självklara i dess 

omgivning (Ahrne & Hedström 1999:67). Därmed är den här teorin kritisk till att 

organisationer är rationella och enkla i den mån att de bygger på en rationell formell struktur 

vilket exempelvis kan vara både arbetsplaner och organisationsscheman. Att ha en formell 

struktur innebär dock inte att den följs i praktiken. Nils Brunson (2003:202-205) tar det här 

resonemanget ännu längre och menar det råder hyckleri inom organisationer idag. Det är 

nämligen en skillnad mellan att prata om att genomföra en förändring, en annan att besluta om 

den och en tredje att handla i enlighet med den. Det kan uppfattas att det förekommer tomma 

ord där beslut inte leder till handling men det är själva poängen menar Brunson. Det är en 

strategi och en effekt av att kunna följa med i de snabba samhällsförändringarna.  Poängen är 

därmed att beslut ska separeras ifrån verksamheten eftersom organisationerna utsätts av olika 

krav som baseras på dessa motsägelsefulla krav som i sig inte är möjliga att uppnå.  

   Ett exempel på en situation som tydliggör detta går att finna i organisationer som arbetar 

med ambitiösa jämställdhetsplaner. Låt oss säga att de strävar efter att fler kvinnliga chefer 

ska tillsättas och att chefer enbart internrekryteras. Lägg därtill att det är väldigt få kvinnor 

anställda inom företaget. Därmed är det i det här fallet onekligen svårt att genomföra beslutet 

då det inte finns kvinnor att rekrytera. Samtidigt är det kanske ett krav från omgivningen och 

medarbetarna.  

   För att hantera detta tenderar organisationer att vara isärkopplade. Då särskiljs den formella 

strukturen ifrån det som sker i praktiken. Effekten blir således att det å ena sidan finns en 

formell struktur som kan anpassas efter trender, normer och lagstiftning. Å andra sidan finns 

det också finns en informell struktur. Dess funktion är att organisera det människorna i 

organisationen gör. Hur samspelet mellan dessa två strukturer ter sig får till effekt att de kan 

vara olika löst kopplade till varandra. En alltför hårt kopplad organisation skulle därmed få 

svårt att genomföra jämställdhetsplaner vilket medför en minskad legitimitet vilket beskrevs i 

exemplet ovan (Eriksson-Zetterquist  2009:69). 
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   När en organisation är isärkopplad medför det att den kan uppfattas som legitim av 

omgivningen samtidigt som det skapar arbetstillfredsställelse bland medarbetarna (Eriksson-

Zetterquist 2009:70-71). Bakgrunden till det tar sin grund i något som brukar kallas 

förtroendets logik. Medarbetare och externa uppdragsgivare tror att exempelvis 

jämställdhetsarbetet fungerar då det ofta utförs inspektioner och utvärderingar av det. Dessa 

sker dock mest i ett ceremoniellt syfte (Eriksson-Zetterquist 2009:68; se även Alvesson 

2011:28-31). 

    Lösa kopplingar är enligt nyinstitutionell teori alltså en överlevnadsstrategi. Författaren 

Eriksson-Zetterquist uttrycker genom Orton och Weick att poängen är en ökad uthållighet mot 

förändringar och att säkerställa att problem inte sprids inom hela organisationen. Därmed 

menar Orton och Weick att en del management konsulter snarare försöker motarbeta detta 

genom att stärka organisationskulturen med gemensamma värden och värderingar (Eriksson-

Zetterquist 2009:70).   

 

Varför isärkopplande enligt den här teorin är viktigt har att göra med att det finns 

organisatoriska fält. Det förstås i enlighet med hur Berger & Luckmann anser att institutioner 

bildas, nämligen genom att organisationer både skapar och skapas av fältet. Det är en 

förklaring till varför organisationer tenderar att likna varandra. Alla eftersträvar stabilitet och 

därför accepterar organisationerna fältet där de verkar i och strävar efter att passa in i det. 

Denna strävan innebär att rationaliserade myter indirekt ifrån omgivningen styr och reglerar 

organisationernas struktur och agerande (Eriksson-Zetterquist 2009:76) 

Avgörande bakomliggande faktorer till att det sker förklaras av begreppet isomorfism som 

handlar om organisationsutveckling. De tar sig uttryck på tre sätt vilka beskrivs nedan.  

   Tvingande Isomorfism utgörs främst av politiska påtryckningar och statens sätt att bidra 

med tvingande regler och kontroller. Därmed uppstår en likformighet eftersom 

organisationers handlingsramar regleras (Eriksson-Zetterquist 2009:79). Mimetisk isomorfism 

betyder att likformighet skapas genom att organisationer inom samma fält imiterar 

framgångsrika koncept med förhoppning att en ny struktur ger positiva resultat. Exempel på 

sådana aktörer är konsultfirmor (Ahrne & Hedström 1999:85). Normativ isomorfism innebär 

att inflytande från utbildningar och professioner påverkar hur arbete skall utföras samt hur 

saker och ting organiseras. Det är med andra ord normer som skapas inom olika 

yrkeskategorier som påverkar vilket sätt som är det rätta sättet vilket är tydligt i läkarkåren 

och poliskåren (Eriksson-Zetterquist 2009:80; se även Zondra & Hurst 2009:55).  
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En begränsning med nyinstitutionell teori är att den främst använts till att undersöka 

handelspartners och myndigheter. Därtill råder det delade meningar om huruvida det går att 

säga att institutionalisering verkligen sker när organisationer anpassar sig till ett 

organisatoriskt fält (Eriksson-Zetterquist 2009:78). Vidare är det svårt att förstå aktörerna då 

de anses handla utanför sig själva och då på nästan rutinartad basis. Utöver det menar Ahrne 

& Hedström (1995:89) att detta samtidigt är teorins styrka. Framförallt eftersom det 

ifrågasätter det rationalistiska tänket samt att ingen organisation är en enda helhet utan att de 

är isärkopplade.  

3.3.	  Sammanfattning	  av	  teori	  samt	  teoretisk	  utgångspunkt	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur managementkonceptet värderingsstyrning 

införlivas och implementeras i Medley och hur det fungerar i praktiken. I den tidigare 

forskningen har det uppmärksammats en skillnad i synsätt på kultur. Det visar en uppdelning 

där somliga anser att organisationer ”är” en kultur och andra hävdar att organisationer ”har” 

en kultur. Därtill har det uppmärksammats att organisationer består av intressemotsättningar 

vilka tydliggör att det råder maktrelationer om den korrekta verklighetsuppfattningen. Den 

sistnämnda påverkas av professioner och managementkoncept vilket hänger ihop med det 

nyinstitutionella begreppet isomorfism. Det visar att det råder en homogeniseringsprocess 

inom fält där organisationerna verkar och teorin inriktar sig därmed främst mot att beakta 

fältets konstruktioner och hur dessa ter sig inom organisationer. Där är löskoppling ett 

nyckelbegrepp (Meyer & Rowan 1977).  

   Användande av en kulturell betraktningsvinkel kan därmed ses som ett komplement då det 

eventuellt kan ge en förklaring till varför formella strukturer institutionaliseras men att det 

inte är fallet på en aktörsnivå. Det kulturella intresset i studien är således att beskriva och 

fånga bakomliggande sociala konstruktioner till hur värderingsstyrningen ter sig snarare än att 

ge råd, tips och framgångsrecept för att skapa en ”bra” och ”enhetlig” kultur.  

4.	  Metod	  	  
	  
Följande kapitel redogör för studiens metodval och beskriver metodprocessens steg. Det 

inleds med en diskussion om valet av metod och följs upp av en redogörelse för studiens 

urval. Därefter följer ett avsnitt om intervjuernas tillvägagångssätt, hur resultatet analyserats 

samt vilka etiska riktlinjer som beaktats.     
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4.1.	  Metoddiskussion	  
Det ligger i studiens syfte att försöka förstå människors sätt att agera, resonera, reagera och att 

urskilja varierande upplevelser av värdestyrningen och andra handlingsmönster hos 

medarbetarna. Förhållningssättet är med andra ord i linje med hur Berger & Luckmann ser på 

mänskligt handlande. Nämligen att människans verklighetsförståelse ligger till grund för 

dennes agerande (Berger & Luckmann 1991:78). Att studera detta sker lämpligast genom 

intervjuer därför används kvalitativ metod eftersom det kan ge en inblick i intervjuobjektets 

föreställningsvärld. Därtill mäter kvantitativa mått främst faktorer så som mängd och hur ofta 

något förekommer vilket inte är i linje med studiens syfte (Trost 2010:32). Datamaterialet 

består av både primärdata ifrån intervjuer med medarbetare samt sekundärdata av 

värdegrunds- och policydokument som gäller för hela organisationen.  

4.2.	  Urval	  
Då studien är kvalitativ och syftet var att undersöka hur värdestyrningen ter sig och uppfattas 

i en organisation är det av vikt att urvalet är heterogent. Detta för att urvalet ska representera 

alla nivåer inom organisationen. En överrepresentation av ”vanliga” arbetare eller personer i 

ledande position hade påverkat undersökningens validitet negativt och studien skulle inte fylla 

sitt syfte. För att beakta de olika hierarkierna i organisationen valdes intervjuobjekten utifrån 

ett på förhand uppsatt kriterium vilket var tjänsteföringsgrad. Urvalet kan därmed sägas vara 

selektivt och består av sex intervjuobjekt. Fler intervjuer skulle generera en ohanterlig mängd 

data och försvåra en överblick och möjligheten att utläsa eventuella liknelser och skillnader i 

det empiriska materialet. Dock skulle fler intervjuer bidra till en högre tilltro till studiens 

validitet. För att minimera risken för slumpmässigt uppkomna resultat gjordes valet att 

undersöka två personer från varje organisationsnivå då detta även synliggör eventuella 

meningsskiljaktigheter organisationsmedlemmarna emellan. Baksidan med detta kan sägas 

vara att resultat av denna studie inte är generaliserbart för alla anläggningar inom den 

undersökta organisationen (Trost 2010:143). 

4.3.	  Tillvägagångssätt	  
Intervjuerna hölls av två personer i ett ostört mötesrum vid medarbetarnas arbetsplats och en 

intervjuguide utgjorde underlag för frågorna. Vid utformandet av intervjuguiden beaktades 

relevanta begrepp för värderingsstyrning. Dessa uppmärksammades i den tidigare forskningen 

och är hörnstenar för den managementkonceptet värderingsstyrning. Mot den bakgrunden 

lyftes de fram för att på så sätt kunna underlätta insamlingen av datamaterial som täcker det 

undersökta fenomenet (se figur 1).  
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   Av vikt för värderingsstyrning är värderingar eftersom det ses som kärnan i kultur 

utgångspunkten för människors handlande. Därtill är det något som organisationer framhäver 

och påstår sig arbeta aktivt med. Medarbetarnas identifiering med organisationen har anförts 

som viktigt för att de ska kunna ta åt sig en redan institutionaliserad kultur och för att 

minimera risken för uppkomsten av subkulturer, detta tar sig bland annat i en upplevd vi-

känsla. Vidare handlar organisationsstyrning om att främja ”rätt” beteende genom belöning 

och bestraffning varpå uppföljning av medarbetarnas prestationer spelar en viktig roll för att 

kunna uppnå en enhetlig organisationskultur. Även rekrytering, och då menat ett normativt 

rekryteringsförfarande (se Enator studien) anses enligt managementlitteraturen vara en viktig 

komponent för att åstadkomma en homogenisering av organisationskulturen.  

 
(Figur 1) 

 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och de spelades in med en diktafon. Frågorna var öppna 

och ordningsföljden samt intervjuernas disposition anpassades till stor del efter de svar som 

respondenterna gav (Trost 2010:41-42). Vid slutet av intervjuerna ombads informanterna att 

besvara två frågor genom att välja ut fyra lappar med olika värdeord som de tyckte svarade på 

frågan. Totalt fanns det 15 lappar med värdeord, sex av dessa förekom i den undersökta 

organisationens egna värdegrund. Det innebar att även om de anställda skulle känna igen 

värdeorden skulle de behöva prioritera och ta ställning. Den här tekniken har sin grund i Q-

metodologi och myntades året 1935 av William Stephenson. Resultaten från den här metoden 

bör dock inte överanalyseras. Framförallt eftersom det är en metod som främst används till 

psykoterapi. Därtill anses inte metoden vara i linje med kvalitativ metod eftersom det ger 

Värderingsstyrning 

Värderingar Vi-känsla 

Rekrytering Uppföljning 
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färdiga svarsalternativ. Vad den däremot bidrar med är att den insamlade datan kan säga 

något om hur informanterna förhåller sig till värdeorden (Watts & Brenner 2005:71-75). 

Utöver det underlättade metoden för informanterna att förhålla sig till värdeord. Därför 

fungerade det bra som ett komplement och kunde därigenom påvisa likheter och skillnader 

kring undersökta teman. Därtill gav det en insikt i hur väl förankrad organisationens 

värdegrund var hos de intervjuade och en fingervisning i vilken utsträckning de identifierade 

sig med denna.  

4.4.	  Analysmetod	  
Då respondenterna gav sitt medgivande till att intervjuerna spelades in innebar det att dessa 

kunde lyssnas igenom flera gånger. Genom detta blev materialet tillgängligt för bearbetning 

samtidigt som intervjusamtalet flöt på bättre och anteckningar togs enbart när något essentiellt 

uppmärksammats. I efterhand transkriberades intervjuerna. Alla transkriberingar fick samma 

struktur och följde intervjuguidens ordningsföljd och oväsentligt material sållades bort. Det 

medförde att datamaterialet blev lättöverskådligt eftersom oväsentligt material som inte 

berörde studien förkastades vilket i sin tur minskade risken för felbedömningar. Samtidigt 

fanns de inspelade intervjuerna kvar vilket innebar att möjligheten att utreda oklarheter hela 

tiden fanns kvar (Trost 2010:149 - 150). 

   Tematisk analys användes för att analysera empirin. Det innebär att det empiriska materialet 

struktureras utifrån teman för att kunna urskilja mönster. I denna studie är tematiska analysen 

deduktiv vilket innebär att teman valts ut innan analysen av det empiriska materialet. Den här 

studien gjorde detta genom att frågeguiden utformats efter det som anses vara väsentligt 

gällande värdestyrning (se figur 1). 

4.5.	  Etiska	  överväganden	  
Informationskravet och samtyckeskravet är uppnått eftersom informanterna informerades om 

studiens syfte och att medverkan var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun om de ville. 

Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att enbart de som utfört studien har tillgång till 

datamaterialet och vet vilka deltagarna är. Anonymitetskravet är säkerställt eftersom ingen av 

de intervjuades namn eller personnummer är publicerade någonstans. Därtill är precisa svar 

som varit möjliga att härleda till en specifik person omformulerade eller ej presenterade 

(Vetenskapsrådet 2013). 
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5.	  Resultat	  	  
	  
Resultatredovisningen sker mot bakgrund av de två olika synsätt på kultur som presenterades 

i den tidigare forskningen. Det vill säga å ena sidan synen på kultur som något som 

organisationer har å andra sidan synen på kultur som något som organisationer är. Den 

förstnämnda synen på kultur kan sägas vara utifrån ett styrningsperspektiv och kultur ses som 

något tingliknande, en variabel som går att styra. Det presenterade resultatet ämnar därutav 

belysa ledningens försök att, genom värderingsstyrning, kontrollera organisationskulturen och 

såtillvida styra medarbetarna.  

   Det andra synsättet på kultur innebär att organisationen och allt som sker inom den är 

kultur. Innebärande att allt ifrån ledningens försök att styra organisationen till medarbetarnas 

reaktion på detta är ett uttryck för den rådande organisationskulturen (Alvesson 2009:40). Inte 

sällan råder en spänning och intressemotsättning mellan ledningen och de anställda vilket 

resultatet ämnar belysa. Indelningen av resultatet har skett utifrån de identifierade teman som 

presenterats i figur 1. 

5.1.	  Värderingar	  
Motivet bakom ledningens införande av värderingsstyrning inom Medley grundar sig på att de 

vill att personalen ska dra åt samma håll och sträva mot samma mål. Utgångspunkten vid 

värderingstyrning är att åstadkomma en stark organisationskultur och att denna genomsyrar 

hela organisationen. I managementlitteraturen lyfts företagets värdegrund fram som en viktig 

aspekt för en lyckas med detta (Philipsson 2011:39). Den ska fungera som en gemensam 

utgångspunkt för hur medarbetarna ska agera i det dagliga arbetet och bidra till en 

homogenisering av kulturen. Metaforiskt uttryckt är tanken att värdegrunden ska fungera som 

en inre kompass som ska styra medarbetarna i enlighet med företagets värdeord och vision. 

Nedan presenteras två citat från intervjuade personer i ledningsposition. De anser att det är 

viktigt att medarbetarna identifierar sig Medley, kliver in i rollen som medleyan och efterlever 

företagets värderingar. Vidare ger en av informanterna i ledningsposition uttryck för hur 

denne tycker att medarbetarna ska tycka och känna. Detta kan sägas vara utmärkande för 

värderingsstyrning, dvs. att försöka påverka medarbetarna uppfattningar och föreställningar.  

	  

”Jag tycker också att en medarbetare ska känna sig en som en del i Medley, kalla sig som en 

Medleyan och är stolt över det som Medley står för, det är jätteviktigt” 
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“När man sätter på sig medleytröjan då ska folk veta vad medley står för … när du kommer 

till jobbet är det våra värderingar som gäller.” 

	  
I Medleys värdegrund finns ordet ekonomisk, det är därmed inte enbart något som har att göra 

ledningens arbete. Utan det handlar även om att personalen ska ha ett ekonomiskt 

förhållningssätt. 	  

 

”Ja på det sättet att, vi kanske är kostnadsmedvetna på ett annat sätt än vad kommunen är, 

för kommuner är simhall inte prioritet ett … simhallar kanske kommer på elfte, tolfte plats. 

Med ekonomisk menar jag att satsa på rätt saker, satsa på att personalen ska bli mer 

ekonomiska”. 

 

En annan informant i ledningen ger dock uttryck för att bilden av hur medarbetare, en 

medleyan, ska vara egentligen inte är så tydlig.  

 

”Vi har inte jobbat så mycket med att bena ut vad målinriktad står för, utan det får man tolka 

själv” 

 

Vidare framstår det som om Medleys värdegrund inte alltid är av central betydelse för 

företagets högsta ledning. 

 

”Jag kan tänka mig att anläggningarna arbetat mer med orden, eller det vet jag att dem har 

gjort mer än vi här… det var så roligt, när vi har våran konferens, vi har ju den en gång om 

året när alla träffas å sådär. Då var det nästan vi som sitter i den här konferenskommittén 

som fick dra på ledningen att ni måste ju prata om dem här värdeorden, vi prata ju om de 

förra året, vi måste följa upp dem nu...”jaha”. Och då kände man att det har kanske inte 

landat liksom. Då kanske det var mer… fina ord. För dem har så mycket annat… för sånt här 

måste man jobba med hela tiden… så jag vet inte.” 

	  
För att försöka skapa en bild av hur väl Medleys värdeord verkligen är något som 

medarbetarna identifierade sig med användes Q-metodologi. Det presenterades tidigare i 

denna studies metoddel.  

   Tabellerna nedan presenterar resultatet från vad intervjupersonerna ansåg bäst beskrev deras 

arbetssätt och vilka värdeord som de ansåg bäst beskrev företaget. Totalt fanns det femton 
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olika värdeord att välja bland och de som inte valdes presenteras ej nedan. Informanterna 

ombads att enbart välja fyra stycken vilket medför att slumpen kan påverka utfallet. Vidare 

utgör de blåmarkerade värdeorden de som återfinns i organisationens värdegrund, vilket 

presenterats i studiens bakgrund. Tabellen är uppdelad efter anställningsform och värdeord. 

 

Tabell 1. Vilka värdeord tycker du bäst beskriver företaget? 

  Ledningsposition Tillsvidareanställd Behovsanställd Totalt 

Målinriktad 1 1 1 3 

Engagerad 1 1   2 

Delaktig 1   1 2 

Lekfull 1 1   2 

Ekonomisk 1 2 1 4 

Yrkesstolt 1 1 2 4 

Hälsa 1 2 2 5 

Respekt       1 

Lyhördhet 1   1 1 

 

Tabell 2. Vilka värdeord beskriver bäst ditt sätt att arbeta? 

  Ledningsposition Tillsvidareanställd Behovsanställd Totalt 

Målinriktad 2 1   3 

Engagerad 1 2 1 4 

Delaktig 1     1 

Lekfull 1 1 2 4 

Ekonomisk       0 

Yrkesstolt 1 1   2 

Lojal   1 2 3 

Respekt   2 1 3 

Tolerans     1 1 

Lyhördhet     1 1 

Ansvar 1     1 

Ärlighet 1     1 
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Tabellerna visar att ingen av de intervjuade ansåg att vara ekonomisk var en av de fyra 

egenskaper som präglar deras arbetssätt. Ändå ansåg fyra informanter att Medley präglas av 

just detta. Värdeordet yrkesstolt ansåg ingen av de behovsanställda att det passade in på deras 

arbetssätt. Samtliga kategorier gav ändå sken av att det är något som präglar Medley. Därtill 

är det märkbart att det förekom en mindre variation i antalet värdeord som användes för att 

beskriva Medley än som användes för att beskriva medarbetarnas egna arbetssätt. Det går 

även att utläsa att Medleys egna värdeord oftare förekom i beskrivningen av företaget än när 

det egna arbetet beskrevs. 

   En orsak till skillnader mellan de undersökta kategoriernas svar kan ha att göra med att de 

förstår värdeorden på olika sätt. Angående en del värdeord råder det ingen enighet. Det 

verifieras nedan genom att ett citat från en behovsanställd redovisas. Detta kan ställas i 

relation till att ledningen lyfter fram att personalen ska bli mer ekonomiska.  

 

“Det är Medley som är ekonomisk med mig, inte jag som är ekonomisk med Medley” 

 

Ett annat värdeord som uppfattades olika bland personalen är yrkesstolt. Samtliga 

behovsanställda ansåg att det präglade företaget men ingen av dessa ansåg att det var något av 

de fyra värdeord som präglade deras arbetssätt. Från ledningens och tillsvidareanställdas sida 

lyftes det däremot fram som ett viktigt begrepp vilket blir tydligt av nästkommande citering 

av en informant i ledningsposition.  

 

”Jag är väldigt yrkesstolt, t.ex. att ha personal som får ett barn att lära sig simma, simma 

första gången på djupt vatten. Stå inför en grupp inom gruppträning och se att det skapas 

magi. Vi förmedlar verkligen glädje.” 

 

En behovsanställd ansåg snarare att yrkesstolthet var förknippat med något annat arbete som 

den personen strävar efter och informanten såg ingen direkt framtid inom Medley.  

 

”Yrkesstolt har jag fått höra att man ska vara, det här är inte jag men jag är ändå glad att 

jobba här. För mig innebär det snarare att man verkligen har jobbat för ett yrke och på så 

sätt har kommit tillrätta. Ändå tycker jag att man kommer till rätta här men det är ju inte 

något yrke som jag har jobbat mig till. Är något större.” 
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Därtill ansåg en informant att lekfull var något som i första hand ägde rum kollegorna 

emellan. Lekfullhet förknippades förutom att vara lekfull mot kunderna även med att ha roligt 

på jobbet och informanten menar detta inte var något som alla medarbetare förhöll sig till. 

 

“För medarbetarna har man det där lekfulla skulle jag ändå säga, och det är absolut inte alla 

som har de ... Jag kan tänka mig att det blir mer lekfullt bara för att man bara kommer hit lite 

då och då, då blir det ännu viktigare tror jag att man har kul på jobbet. Och sen mot 

kunderna försöker jag alltid vara så trevlig som möjligt, så att dem ska känna att dem har kul, 

har en rolig stund” 

 

Då det var en uppenbar skillnad på hur behovsanställda förhåller sig till värdegrunden jämfört 

med tillsvidareanställda anses det vara relevant att lyfta fram att de tillsvidareanställda varit 

med och utformat värdegrunden.  

   Resultatet visade även att värdegrunden inte i någon vidare utsträckning präglade 

ledningens förhållningssätt till arbetet. Citatet nedan gäller huruvida Medleys värdeord 

fungerar som en utgångspunkt i det dagliga arbetet och det visar de i ledningen inte alltid 

själva lever som de lär. 

 

“Jag tänker inte på det varje dag. Jag kan inte säga att värderingarna är en större 

utgångspunkt. Det är bara något som ligger och svävar.” 

5.2.	  Vi-‐känsla	  
Att medarbetarna identifierar sig med organisationen och ser sig själva som en del av ett 

övergripande ”vi” är enligt Alvesson en förutsättning för att en organisationskultur ska kunna 

uppstå. Det kan därmed sägas att denna ”vi-känsla” utifrån ett styrningsperspektiv ses som 

något attraktivt och att det ligger i organisationers intresse att det råder en sådan bland 

medarbetarna. Resultatet visar dock på delade meningar om huruvida det råder en ”vi-känsla” 

bland medarbetarna i Medley. Det ter sig som om den upplevda av ”vi-känsla” är som starkast 

bland de tillsvidareanställda vilket visar sig genom följande citat. 

 

“Den är väldigt stark bland fast personal, som när vi åker iväg och sådär, vi har ju skitkul 

ihop. Då jobbar vi verkligen ihop för jobbet, och det blir ju lite glapp mellan fasta och 

timmisar, så där glider lite vi-et isär” 
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Bland de behovsanställda var upplevelsen av vi-känsla mer delad. En menade att det absolut 

fanns en vi-känsla men att denna helt berodde på vem man arbetade med, vilket det första 

citatet nedan bekräftar. Detta kan möjligen ses som en indikation på att det finns en 

uppdelning bland medarbetarna i ett ”vi” och ”dom”. En annan behovsanställd upplevde att 

det inte riktigt fanns någon vi-känsla och menade att det kunde bero på att denne inte arbetade 

särskilt ofta. Därutav tycks vi-känslan även påverkas av anställningsform och indirekt hur 

mycket den anställde befinner sig på arbetsplatsen.  

 

“Det tycker jag absolut att det finns, Men det finns också den andra känslan. Det beror helt 

på vilka arbetskamrater man har “ 

 

“Mhm, asså nää ... det finns någonting där men just nu känns det som att man har sitt liv och 

så kommer man hit för man är ju bara behovsanställd.” 

 

Även de intervjuade i ledningsposition gav uttryck för att det fanns en uppdelning i ett “vi” 

och ”dom” och att vi-känslan uppfattades som starkare ute på anläggningarna än på 

huvudkontoret. 

 

”Det finns betydligt mer vi-känsla på anläggningarna än på huvudkontoret.” 

 

Då det uppmärksammats en skillnad mellan de olika tjänstgöringsgraderna gällande 

upplevelsen av vi-känsla i företaget, anses det även vara fruktbart att belysa vad en informant 

i ledningen uttryckte om detta. Citatet nedan visar på att det finns en medvetenhet om att det 

råder en uppdelning i ett ”vi” och ”dom” inom organisationen och att detta ses som en 

konsekvens av arbetsplatsens utformning och lokalisering. 

 

“Det blir ju tyvärr ”vi” och ”dom”, inte för att vi jobbar för att det ska vara så här på 

huvudkontoret. Även här uppe blir det så, lokalen bidrar till en uppdelning i ”vi” och ”dom”. 

 

Utöver att vi-känslan var starkare bland de tillsvidareanställda visar empirin att de upplevde 

en närmre relation till huvudkontoret än vad de behovsanställda gjorde. Detta tros enligt en 

tillsvidareanställd bl.a. bero på att huvudkontorets funktion har presenterats tydligt för de 

tillsvidareanställda vilket genererat en bättre förståelse för dess syfte. Den tillsvidareanställde 

menar även att huvudkontoret arbetat aktivt för att stärka vi-känslan inom organisationen. 
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”Jag tror det är för att dem jobbat på vi-känslan, att det inte ska vara HK och hallarna utan 

man pratar om att HK finns för hallarna, och inte hallarna för HK och då är det lättare att ta 

åt sig av vad dem säger och dem säger att om inte alla dem här hallarna fanns behövde vi 

inget huvudkontor heller. Vi skulle inte behöva ha ett HK om vi bara hade fyra hallar.” 

 

Ett av Medleys värdeord är delaktighet vilket också lyfts fram inom managementlitteraturen 

som viktigt för att väcka medarbetarnas engagemang i arbetet. Huruvida medarbetarna 

upplever möjligheten att vara delaktiga genom att påverka processer och beslut som tas inom 

organisationen råder det dock delade uppfattningar om. En tillsvidareanställd ger uttryck för 

att möjligheten till att påverka är mycket stor. Andra, både tillsvidare- och behovsanställda 

menar att små förändringar tenderar att vara lätta att få igenom, men att medarbetarna mer 

sällan görs delaktiga i beslutsfattandet när större beslut ska drivas igenom.  

 

”Jättestor, nästan läskigt ibland. Folk ringer ofta mig och frågar saker, ibland måste man 

bestämma.” 

 

“Asså inte sånna som kommer från huvudkontoret, där har man nästan absolut ingenting att 

säga till om känns det som. Är det saker som gäller badet så absolut, alla får säga sitt.”  

  

“Det ytliga tycker jag är bra, med det menas om någon skulle vilja förändra i cafeterian tas 

det emot bra. Det är de heltidarna som okejar det. Små förändringar välkomnas väldigt 

mycket. Däremot om det är något större är det en större process skulle dem inte lyssna på de 

timanställda.”  

 

“Nja det kommer bestämt från företaget, nu ska vi vara på olika sätt. Jag kan väl påverka 

genom mitt sätt att vara och det är väl klart att om jag har en idé som de tycker är bra kan 

jag väl det.” 

 

Detta kan ställas i relation till vad en informant i ledningsposition uttryckte angående 

medarbetarnas möjlighet till delaktighet. 

 

“Vi har våra värdeord och ett är att man ska känna delaktighet, men vi tar lite beslut över 

anläggningarnas huvud. Vi frångår det vi signalerar att vi ska göra och gör lite för mycket. 
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Då känner jag att vi trampat på delaktigheten och då blir det svårt för anläggningarna att bli 

engagerade i det och då blir det mer frustration. Där tror jag att vi kan vara oense beroende 

på positioner i företaget… och då krockar det.” 

5.3.	  Rekrytering	  
Ett normativt rekryteringsförfarande är selektivt i den meningen att det inte enbart är 

kandidater med de bästa kvalifikationerna som anställs. Vikt läggs även vid att dennes 

värderingar, normer och attityder ligger i linje med organisationens. Enligt den tidigare 

forskningen kan detta bidra till att stärka och bibehålla en viss organisationskultur (Alvesson 

2009: 79-80; se även Kärreman & Rennstam 2007: 163-164)  

    Inför en anställningsintervju ombads en informant att tänka igenom Medleys värdeord. Hur 

denne tolkade och uppfattade dessa diskuterades sedan med den rekryteringsansvarige under 

intervjun. Detta är dock inget som sker vid anställning av behovsanställda. Där är 

rekryteringsprocessen kort och en av de intervjuade hävdade att denne aldrig gått på någon 

intervju utan fick provjobba direkt. Ändå anser en informant från ledningen rekryteringen ska 

bygga på att identifiera de kandidater som delar Medleys värderingar. 

 

”För mig ska hela rekryteringen bygga på vi ser att personen kan bemöta de värderingar vi 

har.” 

 

Vid anställning finns en plan för hur introduktionen på arbetsplatsen ska ske.  Denna syftar till 

att den nyanställde ska få förståelse för sitt arbete och vilka regler och rutiner som gäller. En 

tillsvidareanställd menade dock att denna inte följs särskilt väl eftersom det ofta är ont om tid.  

 

“Det finns en plan och det finns på papper, det som ofta är, första helgen jag jobbade här 

ville jag gå hem och grina, för det är så mycket på helgerna och då var det ännu mer på 

helgerna... det som tyvärr händer ibland, det finns och det har funnits i några år, en plan vad 

dem ska lära sig, sen händer det väl ofta att när den personen väl kommer så är man en 

person kort så funkar det i alla fall inte.” 

 

Vid rekrytering av tillsvidareanställda sker dessa i regel internt. Behovsanställda får ofta 

chansen och en informant i ledningsposition ansåg att det är på det sättet som de allra flesta 

fastanställda rekryteras. 
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”Det är absolut oftast det sättet vi rekryterar på. När vi väl får tjänster lediga så är det 

väldigt ofta timanställda som får de tjänsterna. Jag skulle vilja säga att det är 

uppskattningsvis 70-80 %. Vi har väldigt många exempel på personer som börjat timanställda 

och gjort karriär.” 

 

På frågan om det är tydligt för personalen att man kan gå den vägen blev svaret från 

ledningen följande. 

 

”Ja det är ett av våra största framgångsrecept. Vi är ganska duktiga på att lyfta 

kompetensen.” 

 

Hur detta s.k. ”framgångsreceptet” tillagas och serveras för medarbetarna är däremot mindre 

tydligt. Behovsanställda hade nämligen inga alternativt i liten utsträckning medarbetarsamtal 

eller utvecklingssamtal. Därför är det lämpligt att vidare presentera hur uppföljningar sker 

inom den undersökta delen av Medley. 

5.4.	  Uppföljning	  
Att rätt sorts beteende belönas och uppmärksammas kan sägas vara en del av 

värderingsstyrning. Beteende som inte är i linje med företagets värderingar skall såtillvida få 

konsekvenser. Belöningssystem är därmed en del av värderingsstyrning och Medley har 

uppföljningar av både kundenkäter och måluppföljning. Anläggningar som presterar bra 

belönas. För att det ska ske måste anläggningarna klara av en del kriterier. Det handlar om att 

budgeten skall hållas men även kundnöjdhet lyfts in i bilden vilket uttrycktes av en informant 

i ledningsposition.  

 

“För att få någon slags belöning ska du klara budget, sen är det måttat med 

kundundersökningar och då får du ytterligare belöning, sen är den tredje delen din 

anläggnings specifika mål.” 

 

Att förstärka ett önskvärt beteende sker inte enbart med ekonomiska ersättningar. Ett annat 

sätt att visa uppskattning är att ge beröm och ha uppmuntrande samtal. Då informanterna 

tillfrågats om de ansåg att det var lätt att få beröm från kollegor var personalen ute på 

anläggningarna överens. Huruvida chefer visar uppskattning varierade dock vilket en 

informant i ledningsposition uttryckte enligt följande. 
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”Att få beröm från medarbetare, det krävs inte särskilt mycket. Det krävs att möta 

medarbetare på deras nivå, att vara i verksamheten. Att visa sig delaktig med medarbetaren 

och engagera sig i det medarbetaren gör. För att få beröm från sin chef är det helt avgörande 

vilken chef du har. Det är lättare att få från medarbetare och berömmen från chefer är 

väldigt skiftande i Medley.” 

 

Därtill uttryckte en informant från samma kategori att det inte är något säreget beteende som 

premieras utan att det finns stor variation i hur man arbetar. Med andra ord behöver inte 

medarbetare bete sig på ett särskilt sätt för att få uppskattning från chefer. 

 

”Nä, det tror jag inte. Jag tror inte Medley har kommit så långt att en medarbetare som lyser 

med värdeorden, så är det inte säkert att chefen ser det. För vi har inte jobbat in 

värderingarna på det sättet.” 

 

Vad gäller beteende som avviker från det acceptabla beteendet var dock de tillfrågade mer 

överens. Har en anställd inte det som förväntas och krävs av en anställd får den personen inte 

arbeta kvar. Särskilt tydligt gäller det behovsanställda. Däremot ter det sig som att få insatser 

genomförs för att vägleda behovsanställda vilket en behovsanställd medger nedan. Den 

personen har aldrig haft något utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal med sin chef och 

hävdade att det fanns två sidor av företaget. De var att Medley visserligen är välkomnande när 

man är ny men att personer som är på väg ur företaget riskerar att inte få några tider utan att 

de ges någon förklaring till det.  

 

“Sen har jag också hört eller fått se en sida som inte är så bra. Om man är iväg ur systemet 

är dem väldigt snabba på att putta bort en. Alltså dem är väldigt välkomnande och väldigt vill 

dra in en och dra med en och så, dem är jätte duktiga på det. Dom respekterar alla aspekter 

och så men sen när man kanske är på väg ut ur Medley så är dem väldigt hårda alltså då 

kanske dem inte ger några jobbtider alls. Men det kan jag ändå se, alltså för som företag 

tjänar man ju inget på någon som ska iväg. Dom vill ju ha någon som dem kanske kan bygga 

upp någonting större med. Men som person blir det ju väldigt, amen lite jobbigt om man har 

ställt upp mycket för dem.” 
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Ett tydligt exempel på att beteenden som inte uppfattas som okej bestraffas är att en 

medarbetare som betedde sig olämpligt inte arbetade på ett halvår.  

 

“Vi beslutade gemensamt att hon inte skulle vistas på arbetsplatsen på ett halvår och fundera 

lite över vad som hänt.” 

 

Verksamhetsuppföljningar är som tidigare nämnts en komponent av värderingsstyrning och 

något som tillämpas inom Medley. Årligen presenterar de på sin hemsida vad de kallar för 

kvalitetsundersökningar. De är baserade på besökarnas uppfattningar av de bad- och 

friskvårdsanläggningar som företaget driver. De har även en effekt av att det engagerar 

medarbetarna att arbeta och nå målen vilket en tillsvidareanställd uttryckte enligt följande. 

 

”De visar alltid statistiken på medleys hemsida, vilka som fick bäst i kundenkäten och vilka 

som fick sämst. Det blir som en liten tävling det också.” 

 

Måluppföljning förekom också vilket uppfattades som positivt bland de informanter som 

intervjuades. 

 

”Det går vi igenom varje år på dem här konferenserna. Då sätter vi upp mål, vad vi ska göra, 

antal kort eller, sen följer vi upp det, det gör vi bra.” 

 

Därtill genomför Medley medarbetarsamtal och de är utformade i enlighet med företagets 

värdegrund vilket visar sig när en informant ifrån ledningsposition uttryckte följande. 

 

”Ja, underlagen för lönesamtal och medarbetarsamtal är förankrade med våra sex värdeord. 

Man kan använda det som stöd. Vid medarbetarsamtal kommer chefen väl förberedd. Chefen 

måste kunna ställa rätt frågor för att utvärdera sig själv som chef. Lönesamtalet ska 

medarbetaren totalt förbereda själv, det är arbetstagarens möjlighet att marknadsföra sig 

själv och säga vad ”jag” gjort bra under året.” 

 

Däremot var det mindre tydligt hur väl medarbetarsamtalen fungerade. En medarbetare 

medgav nämligen att dennes samtal hade uteblivit.  
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”Medarbetarsamtal finns det men för egen del har det inte blivit av eftersom det inte har 

funnits tid.” 

 

En annan ställde sig kritisk till medarbetarnöjdhetsmätningarna. De ansågs inte fylla den 

funktion de skulle kunna göra då de uppfattades som statiska. Att genomföra mätningar utan 

att personalen anser att de är seriösa minskar mätningarnas effekt vilket verifieras av 

nästkommande citat. 

 

”Det här följs väl inte upp så mycket från huvudkontoret. Det skulle kunna se lite annorlunda 

ut. Det är väldigt statiskt och svaren blir nästan alltid densamma. Det är en fem gradig skala, 

jag vet inte hur mycket man får ut av det.” 

6.	  Diskussion	  
	  
Inledningsvis sammanfattas de resultat som funnits intressanta för en närmare diskussion. 

Dessa presenteras utifrån de teman som ansågs utgöra några komponenter av 

värderingsstyrning (se figur 1). Därefter följer en övergripande diskussion och analysdel. Den 

är uppdelad i två delar. Den första berör värderingsstyrning i praktiken och svarar således mot 

studiens frågeställning som var, hur använder Medley värderingsstyrning? Den andra delen 

berör istället subkulturer & intressemotsättningar och svarar därmed på frågan om, hur 

anställda upplevde värderingsstyrningen. Slutligen presenteras studiens huvudresultat och 

praktiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning inom området. 

6.1.	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
I detta avsnitt har de resultat som funnits intressant för vidare diskussion sammanfattats. 

Sammanfattningen presenteras utifrån de teman som ansågs utgöra några komponenter av 

värderingsstyrning (se figur 1). 

6.1.1.	  Värderingar	  
Överlag ansåg de intervjuade att värderingar var något viktigt i organisationer. Dock skiljde 

de sig i uppfattningen om vilken betydelse Medleys värdeord hade i det egna arbetet, från att 

vara en central utgångspunkt till upplevelsen av värderingarna som något mer abstrakt som 

låg och svävade. Resultatet visade att det förekom en diskrepans mellan de värdeord som de 

intervjuade ansåg bäst speglade det egna arbetet och de värdeord som speglade Medley. Det 

gick även att uttyda en skillnad angående de valda värdeorden vid jämförandet av de olika 
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befattningskategorierna. Resultatet tydde även på skillnader i tolkningen av de olika 

värdeorden. Detta kan ha att göra med att värdeorden lämnats fria för medarbetarna att tolka 

som de vill.   

6.1.2.	  Vi-‐känsla	  
Upplevelsen av att det existerade en vi-känsla inom Medley varierade mycket bland 

medarbetarna och skillnaden var som störst mellan de tillsvidare- och behovsanställda. De 

tillsvidareanställda ansåg att vi-känslan bland dem var stark, men att det fanns ett ”vi” och 

”dom” i relation till de behovsanställda. De behovsanställdas uppfattning om den upplevda vi-

känslan var mer delad och sades bero på vem man arbetade med. En behovsanställd menade 

att frånvaron av denna vi-känsla kunde bero på att denne inte arbetade särskilt ofta och därför 

inte kände någon större anknytning till företaget. Informanterna i ledningen delade 

uppfattningen om att det förekom en uppdelning av verksamheten i ett ”vi” och ”dom” och att 

vi-känslan var starkare ute på anläggningarna. De medgav att relationen till de 

tillsvidareanställda var närmre än till de behovsanställda men ansåg samtidigt att det var 

viktigt att alla medarbetare oberoende tjänstgöringsgrad kände sig som en del i Medley.  

    Vidare var det en delad uppfattning angående möjligheten till att vara delaktiga genom att 

vara med och påverka de beslut som togs. Små beslut tenderade att vara lättare att påverka 

medan en informant från ledningen medgav att medarbetarnas möjlighet till att vara delaktig 

ibland förbisågs. 

6.1.3.	  Rekrytering	  
I resultatet framkom att ett normativt rekryteringsförfarande var något som Medley försöker 

ta fasta på och att rekrytering ska bygga på att kandidaten delar Medleys värderingar. Den 

värdebaserade rekryteringen verkar dock inte vara allomfattande. Det framkom även att 

Medley i stor utsträckning använde sig av internrekrytering vid tillsättning av 

tillsvidareanställda och att ta till vara på kompetensen i företaget framhävdes som ett av 

Medleys framgångsrecept.  

6.1.4.	  Uppföljning	  
Verksamhetsuppföljningar förekom jämna mellanrum vilket bland annat visade sig i form av 

kvalitetsundersökningar. Kundnöjdhetsundersökningarna baserades på besökarnas 

uppfattningar av de bad- och friskvårdsanläggningar som Medley driver. Målkriterierna var 

således inte endast ekonomiska utan grundades även på kundnöjdhet. Resultatet visar att 

dessa undersökningar bidrog till att engagera de anställda i arbetet.  
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   Utifall anläggningen når de uppsatta målen utfaller en belöning. Dock uttrycks det i 

ledningen något särskilt beteende inte premierades bland de anställda. Det framkom däremot 

mer tydligt att personalen tillrättavisades ifall de uppvisade ett beteende som ansågs vara 

felaktigt och icke önskvärt.  

6.2.	  Övergripande	  diskussion	  

6.2.1.	  Värderingsstyrning	  i	  praktiken	   	  
Empirin öppnade upp för att det kan finnas olika förklaringar till varför värderingsstyrning är 

något som Medley till viss del tillämpar och till en annan vill tillämpa. Åtgärder att försöka 

införa värderingstyrning i verksamheten har gjorts. En värdegrund har utformats och 

ledningen gav tydligt uttryck för att medarbetarna förväntades efterleva företagets 

värderingar. Vidare har planer och policydokument i enlighet med värdegrunden utformats för 

att finnas som vägledning vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Det förekom 

kontinuerliga uppföljningar av verksamheten i form av kundnöjdhets- och 

medarbetarundersökningar och goda ekonomiska prestationer belönades. Det gavs även 

uttryck för att ledningen arbetat aktivt för att stärka vi-känslan, något som anses vara en 

förutsättning för att en organisationskultur ska kunna uppstå och såtillvida en viktig aspekt 

vid värderingsstyrning (Alvesson & Sveningsson 2007; se även Alvesson 2009). 

   Dessa åtgärder kan å ena sidan sägas vara typiska för organisationer i en tid då 

kulturstyrning kommit att bli en stor trend. Medleys ledning vill att medarbetarna ska andas 

företagskulturen och se sig själva som en medleyan med förhoppningarna att en stark 

organisationskultur ska generera positiva resultat för verksamheten.  

   Trots dessa åtgärder tycks inte alla medarbetare tillämpa de utformade värdeorden i sitt 

arbete. Av en informant i ledningsposition ansågs de mest ligga och sväva. Ett ifrågasättande 

av relevansen och betydelsen av att använda värderingsstyrning har därmed visat sig bland en 

del medarbetare. En person från huvudkontoret lyfte bl.a. fram att ledningen behövde 

påminnas om att ta upp värdeorden på en konferens samt att anläggningarna arbetar mer med 

värdeorden än vad ledningen gör. Empirin visade därmed att ledningen inte riktigt verkade 

tillämpa eller för den delen sätta ett stort värde eller för den delen ta initiativ till den styrning 

som undersökts.  

   Det har därmed visat sig att de rationella skäl för användningen av den här tekniken inte 

ensamt verkar vara skäl nog för ett införande av den här styrformen. Bakgrunden till det 

påståendet har att göra med att ledningen inte verkar prioritera detta. Det är i alla fall vad 

denna studies empiri till viss del har visat, styrförsöken fyller inte de funktioner de ämnar. 
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Uppföljningar är statiska och intetsägande samtidigt som värdeordet delaktighet inte är något 

som organisationen till fullo lever efter. En behovsanställd menade nämligen att denne inte 

upplevde någon större möjlighet att påverka processer utan de kom färdiga ifrån ledningen.  

Samtidigt upplevde en person från huvudkontoret att de tog beslut över anläggningarnas 

huvuden och att det gav motsägelsefulla signaler. Resultatet har således visat ett 

ifrågasättande och en viss skepsis mot funktionen av värderingsstyrningen. Ett skäl till att de 

ändå använder sig av en del tekniker som anses vara en del av värderingsstyrning går att 

förklaras av studiens teoretiska referensram om att organisationer är isärkopplade.  

   Organisationer ses som tröga och det tar lång tid att genomföra förändringar. Samhället å 

andra sidan karaktäriseras av en hög förändringstakt vilket ställer krav på en förmåga till 

snabba förändringar och flexibilitet. Dessa krav från omgivningen är möjliga att förstå mot 

bakgrunden av mimetisk och tvingande isomorfism.  

   Organisationers agerande tar sig uttryck efter dess medlemmars agerande och när flera 

människor är med och typifierar situationer på ett ömsesidigt sätt innebär det att ett visst sätt 

att vara blir till norm. Vidare innebär det att en viss typ av handling kommer utföras av en 

viss typ av aktör. Det har att göra med att människor strävar efter att utföra handlingar i en 

stabil miljö och det gäller därmed även organisationer (Berger & Luckmann 1979:71-72). En 

tolkning av empirin är därmed att Medley försöker passa in i ett organisationsfält och på så 

sätt uppnå stabilitet. Att inte likna andra organisationer skulle minska företagets legitimitet 

och leda till instabilitet. Då värderingsstyrning är en klar trend (Alvesson 2011) skulle 

organisationer som inte arbetar med värderingar få svårt att passa in i fältet. Det kan vara en 

förklaring till varför Medley ändå tillämpar detta managementkoncept fastän det från en del 

håll är hårt kritiserat. Det är så pass vedertaget att det ses som en rationaliserad myt och 

anpassningen till den är således en överlevnadsstrategi (Meyer & Rowan: 1977; Eriksson-

Zetterquist: 2009). 

   Därtill visade datamaterialet att kundernas åsikter ansågs viktiga och de lyftes in i 

verksamheten genom återkommande kundnöjdhetsenkäter. Anläggningarnas resultat visades 

sedan på hemsidan. Till simhallarna kommer det många barnfamiljer och det är rimligt att 

anta att de är ute efter att både leka och lära sig simma där. Dessa kunder kan anses prägla en 

del av samhället. Ett värdeord som lekfull kan därmed ses som en spegling av vad samhället 

uttrycker som viktigt för den verksamhet Medleys bedriver. En tolkning av skälet bakom 

införandet av det värdeordet ter sig då som en effekt av tvingande isomorfism (Eriksson-

Zetterquist 2009:79). Bakgrunden till det härleds till att Berger & Luckmann (1979) anser att 

människan är en aktiv aktör som både skapar sig själv och skapas av omgivningen där denne 
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verkar. Politiska influenser och kulturer är alltså en del av kundernas omgivning och därmed 

kommer det att ha effekter på vad de värdesätter och således påverka Medley. Då dessa 

influenser förändras kontinuerligt och organisationer måste vara flexibla nog för att inte bli 

till antikviteter kan värderingsstyrningen ses vara en formell struktur som är löst kopplad till 

Medley.  

   Enligt ovan nämnda kännetecknas organisationer av en tudelning mellan två inslag där den 

ena är den produktiva verksamheten och den andra härleds till legitimerande strukturer. Detta 

går att återkoppla till författaren Nils Brunson (2003) resonemang om att prat och beslut inte 

nödvändigtvis behöver utmynna i verklig handling. För att konkretisera det här på Medley 

visar empirin att de pratar om att alla ska vara delaktiga och yrkesstolta men resultatet tyder 

på att det inte sker i någon vidare mening. Därtill har de beslutat om en gemensam 

introduktionsprocess men det tar sig inte uttryck i handling vilket verifierades av att en 

informant uttryckte att det förvisso fanns en plan och det fanns på papper men det fullföljdes 

inte.  Huruvida Medley ändå tillämpar värderingsstyrning i handling är betydligt svårare att 

uttala sig om. Dels för att de två tidigare snarast går att finna i visioner, program, 

målsättningar och policys och således delar som organisationen mer än gärna framhäver är det 

praktiska handlandet mer svåröverskådligt. Kanske därför att det inte sker i någon vidare 

utsträckning eller för att studien helt enkelt är begränsad på den punkten. Vad resultatet ändå 

visat är att det tedde sig som om normativ rekrytering till viss del ändå tillämpades. En 

tillsvidareanställd ombads nämligen reflektera kring värdeorden och de diskuterades under 

anställningsintervjun. Vad effekten hade blivit ifall det inte motsvarade Medleys värderingar 

förtäljer inte denna studies resultat. Det är dock inte omöjligt att det mer var ett spel för 

gallerierna än en selektiv urvalsprocess men det får närmare studier på ämnet besvara. Utöver 

det verkar det ändå som om alla medarbetare visste vilka värdeorden var vilket är en 

indikation på att de ändå passerat kedjan prat, beslut och sedermera handlingsmässigt 

utmynnat i en värdegrund.  Effekten är ändå att det är löst kopplat till verksamheten vilket 

blev påtagligt eftersom det inte förekom en enhetlig utan snarare olika subkulturer.  

6.2.2.	  Subkulturer	  &	  intressemotsättningar	  
Nyinstitutionell teori ger främst organisationsövergripande förklaringar till att 

värderingsstyrningen inte riktigt fungerar som ett framgångsrecept. Därför är det fruktbart att 

även beakta ett mer organisationsspecifik synsätt. Det råder enligt empirin en skillnad mellan 

de undersökta tjänstgöringsgraderna i upplevelsen av värderingsstyrningen. Det är inget som 
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den akontextuella nyinstitutionella teorin gav någon vidare förklaring till men förhoppningen 

är att ett kulturperspektiv kan beakta den sidan av myntet.  

   Studien har visat att det förekom intressemotsättningar inom organisationen vilket kan bero 

på att medarbetarnas kulturella föreställningar skiljer sig åt. Utifrån synen på människan som 

en aktiv aktör står dennes föreställningar, internaliserade genom massmedia, utbildning, 

böcker mm., under ständig förändring. Människan anses både skapa, påverka och påverkas av 

sin omgivning och därutav finns ofta en skillnad i uppfattningar, intressen och 

livsåskådningar människor emellan(Berger & Luckmann 1991). Vidare kan detta innebära 

svårigheter för en organisation att överföra ett redan institutionaliserat förhållningssätt till nya 

individer. Att alla inom Medley inte identifierade sig med värdeorden kan ha att göra med det 

som Berger & Luckmann menar, nämligen människor tenderar att ha svårt att internalisera 

något som dem inte utformat själva (Berger & Luckmann 1979:79-80). Detta tar sig främst tar 

sig i uttryck bland de behovsanställda som till skillnad från de tillsvidareanställda inte gjorts 

delaktiga i värdegrundsarbetet. Faktum är dock att även personer som varit med och utformat 

värdeorden förhöll sig avvikande till dessa då en informant i ledningen uttryckte att 

medarbetarnas möjlighet till delaktighet ibland fick stryka på foten.  

   Intressemotsättningarna inom Medley går att härleda till Alvessons (2013) resonemang om 

att organisationen består av olika grupperingar och att de varierar i form av ledning, 

professioner, konsulter, fack och olika yrkeskategorier. Enligt Alvesson försöker dessa olika 

grupper omdefiniera det som ledningen anser vara de uttalade och rätta idealen eftersom de 

har olika föreställningsvärldar. Därmed kan inte makt sägas vara något som enbart kommer 

”uppifrån” eftersom dessa grupper förstår världen på olika sätt kan deras förhållande till det 

undersökta fallet ses som en motmakt (Alvesson 2013). Exempel på det härleds till ledningens 

försökt att implementera värdeordet yrkesstolt. En behovsanställd ansåg nämligen att det inte 

var passande för dennes arbete, det var istället något ”större”. Däremot menade en person i 

ledningen att det absolut var något som stämde in på dennes arbete. Det kan förklaras av att 

makten är starkt kopplad till motivation och det innebär att det medarbetarna ser som giltigt, 

viktigt och riktigt kommer prägla deras arbete (Alvesson 2013).  

   Det kan till viss del sägas att det råder en vad Alvesson & Svenningsson (2007) kallar för 

organisationsledningskultur. Ju mer engagerade personalen varit i värderingsarbetet desto mer 

upplevde de att det präglade deras arbete. Resultatet visade därtill att det fanns tendenser till 

att de som ansåg sig ha stor möjlighet att påverka också var mer insatta och förespråkade 

värderingarna. Därmed kan ledningen till viss del anses ha påverkat de närmaste 

medarbetarna men inte nått ut i verksamheten. Samtidigt ansåg informanter i ledningsposition 
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att anläggningarna jobbade mer med värderingarna vilket i sin tur borde innebära att de bättre 

identifierade sig mer med dessa. Därtill ansåg en informant från ledningen att värderingarna 

var upp till en själv att tolka på sitt sätt samt att de mest låg och svävade. Dessa aspekter talar 

således emot att det råder en organisationsledningskultur och att det i den undersökta 

organisationen snarare handlar om att de intervjuade tillsvidareanställda på anläggningarna är 

de som i störst utsträckning identifierar sig med Medleys uttalade värderingar.  

   Resultatet har således visat att Medley inte kännetecknas av en enhetlig kultur och att 

värderingsstyrningen inte genomsyrar hela organisationen. Det ter sig istället som om det 

uppstått subkulturer inom Medley vilket står till motsats med vad som avses med 

värderingsstyrning. De tillsvidareanställda gav tydligt uttryck för att det förekom en vi-känsla 

bland dem själva men att det förekom en uppdelning i ett ”vi” och ”dom” vid tal om 

relationen till de behovsanställda. Att de upplevelsen av vi-känsla inte upplevdes som stark 

bland de behovsanställda kan bero på att de inte riktigt identifierar sig med organisationen 

(Alvesson 2007:199). Samtidigt anser Alvesson att det finns en övertro på att det faktiskt 

existerar enhetliga organisationskulturer (Alvesson & Svenningsson 2007:197). Som nämndes 

ovan består organisationer allt som oftast av människor med olika bakgrund och värderingar 

innebärande att skilda intressen bland medarbetarna snarare kan ses som en regel än som ett 

undantag. Frågan som måste ställas är i vilken utsträckning detta går att påverka? Vidare 

framstår det som om de behovsanställda gavs litet utrymme i verksamheten med begränsad 

möjlighet till delaktighet. Ändå skulle de känna sig som en del av Medley, se sig själva som 

medleyaner och efterleva värdeorden. Detta kan ses som försök ifrån ledningens sida att utöva 

identitetsreglering. Studien visar dock att det inte räcker med att utforma en uppsättning 

värdeord och trycka på att medarbetarna ska agera i enlighet med dessa för att åstadkomma en 

vi-känsla och en enhetlig organisationskultur. Till detta hör att ledningen tycks vara medveten 

om att det råder en uppdelning bland medarbetarna och vidare medger de att de har en närmre 

relation till de tillsvidareanställda och att de behovsanställda inte prioriteras. Detta i sig är inte 

någon revolutionerande iakttagelse men de antyder att frånvaron av en gemensam vi-känsla 

och en enhetlig organisationskultur inte är något avgörande för verksamhetens funktion. Ändå 

satsar de resurser och tid på att försöka tillämpa värderingstyrning.   

6.3.	  Implikationer	  för	  forskning	  och	  praktik	  	  
Institutionaliseringsprocessen visar att organisationer är komplexa och att de inte är enkla och 

rationella i den bemärkelsen managementlitteratur lyfter fram. Att se värderingsstyrningen 

som löst kopplad och inte lyfta fram fler aspekter medför att bakomliggande faktorer i 
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omgivningen kan gå förbi. Denna studie beaktade därför även ett kulturellt perspektiv. Det 

kan dock kompletteras och ett förslag till vidare studier på området är att undersöka hur 

institutionaliseringsprocesser uppstår. Därmed är tanken att det kan ge en mer utförlig 

förståelse för hur detta påverkar och formar organisationer. Föreslagen utgångspunkt är 

därmed att institutionaliseringsprocesser ses som meningsskapandeprocesser. Därtill kan en 

åtskillnad kartläggas mellan dels tillskriven mening, i denna studie främst management 

litteratur och dels skapad mening alltså aktörernas institutionaliseringsprocess. 

Förhoppningen är således att den i denna studie observerade variationen i institutionalisering 

av värderingsstyrningen mellan de olika tjänstgöringsgraderna mer utförligt kan förstås. 

	  
Den framträdande slutsatsen i denna studie är att värderingsstyrning har haft effekter och då 

på de formella strukturerna i den undersökta organisationen. Däremot har det inte haft några 

vidare effekter på medarbetarnas sätt att arbeta. Enligt nyinstitutionalismen är det också själva 

meningen med att organisationer är isärkopplade.  

   Managementtrender präglar människors synsätt är det en maktaspekt som är svår att se. 

Förhoppningen med den här studien är därmed att öppna upp för ett mer kritiskt öga och 

förhållningssätt inför eventuella implementeringar av ”nya” och ”trendiga” 

managementmodeller. Då styrning är en del av ledarskap kräver det per definition följarskap. 

För att styrtekniker ska fungera väl är det fruktbart att undersöka hur styrning faktiskt utövas 

inom organisationen. Genom att undersöka intressemotsättningar, eller huruvida det finns 

informella ledare och strukturer som motverkar ledningens beslut kan en djupare förståelse av 

organisationen uppnås. Implikationen är således att bortse ifrån formella och ”tjusiga” 

strukturer och att använda resurserna till sådant som verkligen behövs. Ett råd till Medley är 

därigenom att de bör överväga om en fortsatt och än mer påkostad värderingsstyrningen 

verkligen är mödan värd. Istället kan det vara klokt att minimera den tid och de resurser som 

läggs på sådant som inte har någon vettig effekt eller som Brunson menade, till sådant som 

inte ens syftar till att ha någon sådan. Allt som allt, samhällets paradox präglas av en strävan 

efter att vara som alla andra, men ändå på något sätt framstå som unik. 
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Bilaga	  1.	  
Intervjuguide  

 

Inledning 

Förklara avsikten med intervjun och att det är intervjupersonens egna upplevelser som är det 

intressanta samt att denne inte ska se sig som en företagsrepresentant. Förstärk detta med de 
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forskningsetiska principerna. Konfidentialitet, anonymitet, samtycke och nyttjande. Ge Måns 

Fellesons telefonnummer 070- XXX XX XX och berätta att han är handledare för det här 

studentarbetet vid Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen. 

 

Bakgrundsfakta 

• Anställningstid 

• Typ av anställning 

Värderingar 

• Vad är värderingar för dig? 

• Anser du att värderingar är viktiga i ett företag?  

• Hur ser du på värderingarna i Medley?  

- Är det något som det aktivt arbetas med?  

- Hurdå? 

• Vilka värderingar är mest styrande på arbetsplatsen?  

- Hur kommer det till uttryck? 

• Kan du berätta om ett tillfälle då du tror liknande värderingar hade betydelse för 

samarbetet med någon eller några andra här på arbetsplatsen? Vad hände? 

• Kan du berätta om någon gång då olika värderingar gjort att du varit oense med andra 

om hur en arbetsuppgift bör skötas? Vad hände? 

• Hur var det att börja arbeta här? 

- Värdebaserad rekrytering? Introduktions utbildning? 

(Till ledningspositionerna) 

• På vilket sätt används värdegrunden i en rekryteringsprocess? 

Delaktighet 

• Tycker du att det finns någon vi – känsla här på arbetsplatsen? 

- Kan du beskriva den? 

- Tycker du att den genomsyrar hela företaget? 

• Hur tar du del av information i företaget? 

• Hur uppfattar du att information och beslut från ledningen tas emot bland personalen? 

• I vilken utsträckning anser du att du kan påverka beslut? 

(Till ledningspositionerna) 
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• Hur förmedlas information inom företaget?  

- Möten 

- Dokument 

- Annat 

Uppföljning  

• Hur sker uppföljningar på arbetsplatsen? På vilket sätt märks dessa i ert sätt att arbeta?  

- Kundnöjdhetsundersökningar  

- Utvecklingssamtal 

- Lönesamtal 

- Medarbetarsamtal 

- Resultatuppföljning 

Belöning och bestraffning 

• Kan du berätta om någon gång där någon brutit mot en norm? 

- Vad var normen? 

- Fick det konsekvenser, hurdå? 

• Vad uppfattar du att det krävs för att man ska få beröm?  

- Från medarbetare 

- Från chefer 

(Till ledningspositionerna) 

• Vad tycker du kännetecknar en god medarbetare? 

• Vad har du gjort för att uppmuntra det beteendet? 

• Hur löser företaget en situation där ett beteende hos en medarbetare inte svarar mot 

företagets värderingar?  

 

Värdekort – Finns inget rätt eller fel, påminn att det återigen är informantens upplevelser 

som är intressanta. 

• Vilka värdeord beskriver bäst ditt sätt att arbeta? 

-  Motivera, hur använder du dessa i ditt arbete? 

• Vilka värdeord tycker du bäst beskriver företaget? 
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Övrigt 

• Något du vill tillägga? 

Avrunda 

• Tacka 

• Är det okej att återkomma om det är något mer som vi undrar? 


