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FÖRORD 
 

Författarna av uppsatsen vill rikta ett stort tack till handledare Anders Nilsson som under 

hela studien kommit med värdefulla råd och erfarenheter. Vidare vill författarna tacka de 

opponenter som under hela tiden på ett konstruktivt sätt hjälpt författarna med nya 

perspektiv och värdefulla tips. Författarna vill slutligen rikta ett stort tack till det studerade 

företaget som under hela tiden varit tillmötesgående och tagit sig tid för att hjälpa 

författarna på ett föredömligt sätt. 
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SAMMANFATTNING 
 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur ett kunskapsintensivt företag utformar sin 

värderingsstyrning i uppstarten. Studien syftar vidare till att undersöka på vilket sätt 

företagets värderingar påverkas av företagets medarbetare och kunder. Studien 

genomfördes som en fallstudie med deltagande observationer och intervjuer på plats hos ett 

kunskapsintensivt företaget i uppstarten. Studiens resultat visar att en gemensamt utformad 

värderingsstyrning ökar förståelsen för företagets värderingar hos de anställda inom ett 

kunskapsintensivt företag. De framtagna värderingarna påverkas i viss mån utifrån 

medarbetarnas föreställningar om vad kunderna anser viktigt i uppstarten i ett 

kunskapsintensivt företag. Slutligen är ledande personer viktiga vid utformandet av 

företagets värderingar och påverkar de slutliga värderingarna. 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to increase understanding of how a knowledge- intensive 

company designs its belief system in the start-up. The study also aims to investigate in what 

way the company values are affected of the company's employees and stakeholders. The 

study was conducted as an case study involving observations and interviews at the premises 

of an knowledge intence company in the start- up. The results from the study show that 

common developed core values increase understanding of the company's core values of 

those employees within an knowledge- intence company. The generated values are affected 

to some extent on the basis of employees' perceptions of what customers consider important 

in the start-up phase in a knowledge- intence company. Lastly are the leading people in the 

company important to lead the company to its values and affect partially the final company 

values. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 

 

Det grundläggande ordet i värderingar är ordet värde. Ett värde är något eftersträvansvärt 

och gott, något som vill uppnås och åstadkommas. Tanken är att människor handlar i syfte 

att maximera upplevelser som de anser värdefulla. Det är där värderingar kommer in och 

vägleder oss och motiverar oss att handla för att uppnå det eftersträvansvärda. I den 

bemärkelsen styr värderingarna människors sätt att handla (Philipson, 2011). Ett sätt att 

styra företaget och medarbetarna på enligt Simons (1995b) är att styra efter företagets 

värderingar vilket kallas för värderingsstyrning. Syftet med värderingsstyrning är enligt 

Simons (1995b) att främja de anställdas kreativitet och finna nya vägar för att nå företagets 

vision samt få de anställda att känna en delaktighet (ibid). Simons (1995b) beskriver 

värderingarnas uppgift inom företaget som: 

 

”The belief system of the organization inspires both intendend and emergent strategies. 

Managements vision expressed in mission statements and related systems motivates 

organizational participants to search for and create opportunities to accomplish the overall 

mission of the firm.” (s. 155)  

 

Enligt Barley och Tolbert (1997) kan processen för hur värderingsstyrning utformas över 

tiden studeras ur ett institutionellt perspektiv. Institutionaliseringsprocessen ses som den 

process där institutioner växer fram över tidsperioder genom samverkan av 

beteendemönster hos individerna inom organisationen (Giddens, 1984). Enligt Scott (2008) 

påverkas den institutionella teorin bland annat av den kulturkognitiva pelaren som härrörs 

ur isomorfismen, vilken innebär att organisationer tenderar att efterlikna andra 

organisationer inom samma bransch över tiden (Hawleys, 1968, refererad i DiMaggio & 

Powell, 1983).  

 

Flamholtz (2001) belyser vikten av att utforma en värderingsstyrning med starkt styrande 

företagsvärderingar, då starka företagsvärderingar även har en positiv inverkan på de 

finansiella resultaten till skillnad från företag med svagare företagsvärderingar. Dessutom 

uppnår företag med starka företagsvärderingar en högre grad av framgång eftersom det 

finns ett samband mellan motivationen hos medarbetarna och starka företagsvärderingar 

(ibid). Även Kotter och Heskett (1992) påpekar detta samband med att medarbetarna kan få 

en hög motivation. Utformandet av värderingsstyrning sker enligt Simons (1995b) eftersom 

företagets ledare vill motivera sina medarbetare i syfte att uppnå de gemensamma målen för 

företaget. Enligt Simons (1995a) utformar företaget sina värderingar efter den 

prestationsnivå som de siktar på vilket leder till ett förväntat beteendemönster hos 

medarbetarna. I dessa situationer fungerar värderingsstyrning som både ett internt verktyg 

för företaget samt ett externt mot företagets kunder. 

 

För att lyckas med utformningen av en värderingsstyrning är den viktigaste frågan enligt 

Senge (1995) att skapa en överensstämmelse mellan medarbetarnas egna värderingar och 

de värderingar som företaget ska styras på. Vidare menar Joyner och Payne (2002) att det är 

viktigt vid utformandet av värderingsstyrning att skapa värderingar som stämmer överens 

med de värderingar som medarbetarna föreställer att kunderna anser viktiga. Quattrone och 
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Hopper (2001) menar på att förändring inte kan ses som ett rationellt linjärt samband utan 

är en flerdimensionerad process. 

 

De företag som lyckas väl med sin värderingsstyrning skapar en stark värdegrund där de 

anställda delar företagets gemensamma värderingar (Macintosh & Quattrone, 2010). Vid 

utformningen av värderingsstyrning menar Kotter (1995) på att det är särskilt viktigt att 

skapa en stark och aktiv ledningsgrupp som ska leda företaget genom förändringen. Vidare 

menar Simons (1995a) att det är viktigt för företaget att skapa en förståelse för syftet med 

värderingsstyrning hos medarbetarna för att skapa en fungerande värderingsstyrning.  

 

Inom företagssfären finns de kunskapsintensiva företagen som är särskilt beroende av sina 

medarbetare, vilka ses som den viktigaste tillgången i företaget (Sveiby & Reisling, 1986). 

Detta medför att kunskapsintensiva företag är särskilt beroende av värderingsstyrning där 

värderingar oftast är mer inflytelserika styrmedel än budgetar i att vägleda medarbetarna se 

Alvesson (2001) . 

 

Enligt Starbuck (1992) finns vissa karaktärsdrag hos ett kunskapsintensivt företag. Det 

primära som utgör vad ett kunskapsintensivt företag är utgår från att insatsen mestadels 

består av kunskap. Kunskapsintensiva företag har ofta hög kompetens och en exceptionell 

kunskap inom sitt område, det vill säga expertkunskaper istället för en allmän kunskap. Vad 

som ytterligare karaktäriserar ett kunskapsintensivt företag är i vilken mån dessa 

expertkunskaper kan tillgodogöras, det vill säga om den kan bli allmänt delad eller om den 

innehas hos ett fåtal personer (ibid). Till skillnad från företag som verkar i en mer stabil 

miljö där medarbetarna kan kontrolleras och styras omgående, verkar kunskapsintensiva 

företag i en mer föränderlig miljö där styrning i form av exempelvis finansiella nyckeltal 

inte har samma effekt på medarbetarna. Många av de kunskapsintensiva företagen är i 

stället beroende av medarbetare som agerar i linje med företagets värderingar och har 

någon form av prestationsmål (ibid).  

 

Ett problem gällande värderingsstyrning hos kunskapsintensiva företag som verkar i en 

föränderlig miljö är att en formell värderingsstyrning fungerar bäst när miljön är stabil och 

olika rutiner behövs i arbetet så att processen kan övervakas och resultatet kan mätas 

(Baucus and Near, 1991; Ouchi 1977, 1980). Med en fungerande värderingsstyrning menas 

att medarbetarna ska bli tryggare i sina handlingar för att uppnå företagets mål (Jacobsen, 

Thorsvik & Sandin, 2008), samt reducera osäkerheten för ledningen vid styrningen av de 

anställda. 

 

Under företagets livslängd genomgår företaget olika faser. Enligt livscykelteorin är den 

första fasen uppstarten av företaget, det andra stadiet beskriver tillväxtfasen vilken företaget 

under tiden förflyttar sig till efter uppstarten i takt med att organisationen växer (Macintosh 

& Quattrone (2010). Problematiken gällande nystartade mindre företag som är under 

uppstarten är att de oftast styrs på ett mer informellt sätt utan tydligt uppsatta styrmedel 

(Källström, 1990). I takt med att organisationen växer öppnas potentiella marknader upp 

och komplexiteten i organisationen ökar samtidigt som behovet av att formalisera 

organisationens styrning ökar (Nilsson, 2010).  

 

Två påtagliga problem för företag som är i uppstarten är enligt Bergström & Lumsden 

(1993) bristen på information och att styrningen sker informellt. Nystartade företag får 

således ett behov av en formell värderingsstyrning i takt med att komplexiteten i företaget 
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ökar (Covin & Slevin, 1989; Romano & Ratnatunga, 1994; Moores & Yuen, 2001). Med 

formell värderingsstyrning inom företag menas de värderingar som är uppsatta och 

dokumenterade för att nå företagets mål eller synliggöra ett missförhållande som ligger till 

grund för ett misslyckande (Leatherwood & Spector, 1991; Ouchi, 1977). 

 

 

1.2 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 

 

 Hur ser processen ut vid utformningen av värderingsstyrning hos ett 

kunskapsintensivt företag i uppstarten? 

 

 Vilken påverkan har företagets medarbetare och kunder vid utformandet av 

en värderingsstyrning i ett sådant företag? 

 

 

1.3 SYFTE 

 

Det första syftet med studien är utifrån ett institutionellt perspektiv skapa en förståelse för 

hur värderingsstyrning kan utformas hos ett kunskapsintensivt företag under uppstarten. 

Studiens andra syfte är att undersöka hur medarbetarnas och kundernas värderingar kan 

påverka utformningen av ett kunskapsintensivt företags värderingsstyrning under 

uppstarten. 

 

 

1.4 DISPOSITION 

 
Arbetet präglas av ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att författarna utgått från 

befintliga teorier vid analysen av resultatet för att fastställa en slutsats (Bryman & Bell, 

2011). Under teoriavsnittet presenteras vilken teoretisk referensram som präglat arbetet. 

Författarnas teoretiska referensram har använts som ett verktyg för hur resultatet 

analyserats. I metodavsnittet presenteras den metod som använts för att beskriva den 

arbetsgång samt den undersökningsmetod som författarna haft vid framställandet av 

resultatet under genomförandet av uppsatsen. I avsnittet resultat presenterar författarna det 

insamlade materialet från de intervjuer, deltagande observationerna samt den litterära 

insamlingen som genomförts under arbetets gång. Slutligen har resultaten analyserats 

genom den teoretiska referensramen i kapitlet analys som sedan bidrog till de slutsatser 

som presenterats i uppsatsen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel klargörs den teoretiska referensram som präglar studien. Den teoretiska 

referensram som presenteras ska ligga till grund för att utvärdera processen för 

utformningen av värderingsstyrning i ett kunskapsintensivt företag i uppstarten. Den 

teoretiska referensramen är utformad med löpande teser som sammanfattas på slutet.  

 

2.1 INSTITUTIONELL TEORI 

 

Enligt Burns och Scapens (2000, s.8) definieras en institution som “de gemensamma 

antaganden som tas för givna och identifierar kategorier av mänskliga aktörer samt deras 

lämpliga aktiviteter och relationer”. En institution är bestämt antagna uppfattningar som 

informerar och formar individuella aktörers handlingar, dessa bestämt antagna 

uppfattningar är egentligen resultatet av en social handling (ibid). Institutioner definierar 

vidare de beteendemönster som är accepterade inom organisationen eller gruppen (ibid). 

Scott (2008) beskriver den institutionella teorin som vilande på tre huvudsakliga pelare 

vilka är de reglerande, normativa och kulturkognitiva pelarna.  

 

Den reglerande pelaren syftar till att reglera och begränsa beteendet hos medarbetarna 

inom organisationen (Scott, 2008). Baserat på Trevino, Thomas och Cullen (2008) är den 

reglerande pelaren tydliga regler och lagar vilka styr och reglerar det mänskliga beteendet. 

Den reglerande pelaren är tydligt uppsatta regler vilka får konsekvenser i fall dessa regler 

inte efterföljs inom organisationen. Den reglerande pelaren syftar inte enbart till 

konsekvenser i negativ bemärkelse utan även till konsekvenser vid goda prestationer som 

ska belönas. Den reglerande pelaren kan ses som de formella värderingarna som 

manifesteras av företaget och är tänkta att efterlevas av de anställda inom företaget. De 

manifesterade värderingarna sätter ramarna för hur individerna inom företaget ska agera 

och handla. Värderingsstyrning handlar om att styra företaget på de kärnvärden som 

representerar företagets sätt att agera och på sikt nå dess vision (Simons, 1995b).  

         

Enligt Scott (2008) definieras den normativa pelaren efter vad som är lämpligt och rätt 

inom samhället. Den normativa pelaren anger hur saker och ting borde vara enligt 

samhällets värderingar. Dessa normer och värderingar präglar det samhälle vi lever i och 

påverkar även organisationerna i samhället (ibid). Detta kan liknas vid att företaget 

efterliknar samhällets normer och värderingar, där olika former av eftergivenhet till vad 

samhället anser är rätt, som exempelvis juridiska övertramp, kan påverka företaget negativt 

(Joyner & Payne, 2002). Allmänheten har minimalt överseende till vad som kan anses vara 

olagligt eller omoraliskt beteende från företagens sida, vilket kan innebära att tilliten 

förloras och anseendet blir skamfilat, vilket i sin tur innebär att eventuell goodwill företaget 

haft raseras och blir nästintill omöjligt att återuppbygga (ibid).  

 

Den kognitiva pelaren är allmänt delade uppfattningar om vad som är typiskt eller tas för 

givet (Trevino et al. 2008). Alltså är den kognitiva pelaren strukturer och system som delas 

av de olika individerna inom organisationen (ibid). Det informella styrsystemet behöver 

inte specifika regler för att styra beteendet. Istället uppkommer detta indirekt genom 

företagets filosofi och kunskap om hur organisationen agerar och vad som förväntas 

(Ouchi, 1980). Den informella kunskapen kommer således att uppmuntra beteenden som 

stämmer överens med eller motsäger de formella verksamhetsmålen (Noreen, 1988). 
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Informella värderingar lärs ut genom ett subtilt sätt från cheferna till de anställda, och de 

som misslyckas att lära sig dessa “outtalade regler” riskerar förlora sin ställning inom 

företaget (Jackall, 1988). Scott (2008) menar på att den kognitiva pelaren leder institutioner 

till en isomorfism då den uppmuntrar imitation av mönster som har en stark kulturell 

koppling.  

 

2.1.1 ISOMORFISM  

 

Med isomorfism menas enligt Hawleys (1968, refererad i DiMaggio & Powell, 1983) de 

begränsande processer som tvingar en enhet i en population att likna andra enheter som står 

inför samma uppsättning miljöförhållanden. Isomorfismen har enligt Scott (2008) en stark 

koppling till den kognitiva pelaren inom teorin för institutionalisering. För att skilja 

isomorfismen åt delar DiMaggio och Powell (1983) in den i två olika former; 

konkurrerande- och institutionaliserande isomorfism. Den institutionella isomorfismen kan 

vidare delas in i tre olika delar; påtvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism (ibid).  

 

Den Påtvingande isomorfismen uppstår både genom formella och informella påtryckningar 

från omgivningen. Med de formella och informella påtryckningarna menas exempelvis de 

politiska och lagstadgade normer som präglar organisationen och andra organisationer i 

dess omgivning. Det är dock inte enbart lagar och normer som styr den påtvingande 

isomorfismen utan även stora organisationer sätter viss standard och skapar normer som 

indirekt påverkar den mindre organisationen (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Det främsta motivet till Mimetisk isomorfism är osäkerheten på marknaden, vilket 

uppmuntrar organisationer till imitation (DiMaggio & Powell, 1983). Om det finns en 

osäkerhet i omgivningen finner organisationen fördelar med att likna sig med andra 

organisationer inom samma omgivning. Som DiMaggio och Powell (1983) beskrev det 

”Nya organisationer bygger sin verksamhet efter hur andra organisationer ser ut, och 

cheferna söker ständigt nya modeller att efterlikna” (s. 152). Risken för det nystartade 

kunskapsintensiva företaget blir således att värderingsstyrningen påverkas av hur andra 

organisationer utformat sin värderingsstyrning 

 

Den Normativa isomorfismens uppståndelse har sitt ursprung i professionalismen. Den 

professionalisering som betonas är yrkesverksamma inom sin profession som sätter 

standarden och metoderna av sitt arbete. Två aspekter av professionalisering är viktiga 

grunder till isomorfismen. Den första aspekten är det den formella utbildningen; som 

skapas av universiteten och den professionella träningen. Den andra aspekten är att 

individerna inom professionen rör sig oftast inom samma affärsområden då de byter 

organisation, vilket innebär att de tar med sig sina personliga erfarenheter och skapar 

normer inom den nya organisationen 

 

För att sammanfatta isomorfismen kan företagets utformning av värderingsstyrningen 

påverkas av hur olika kunder uppfattar företagets värderingar. Detta kallar Philipson (2011) 

för resonans, och är kunders acceptansnivå för företagets värderingar. En samstämmighet 

mellan vad företaget står för värderingsmässigt och vad kunderna kan stå för utifrån 

företagets perspektiv är viktiga vid beaktande av en lyckad värderingsstyrning. Företaget 

får genom kundernas normer ett krav på de värderingar som kunderna tros efterfråga. 
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Betydelsen av överensstämmelse mellan företagets värderingar och kundernas värderingar 

kan bero på att kunderna tillgodoser företaget med de resurser som är viktiga för företagets 

framtida framgång (Freeman, 1984). Se illustration i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Överensstämmelse mellan företagets och kundernas värderingar. 

 

Tes 1: Ett kunskapsintensivt företags värderingar kan utformas utifrån medarbetarnas 

föreställningar om vad kunderna anser viktigt under uppstarten. 

 

2.1.2 INSTITUTIONALISERINGSPROCESSEN  

 

Institutionalisering eller strukturering kan ses som en process enligt Barley och Tolbert 

(1997). Se figur 2. Processen är utvecklad från Giddens (1984) teori om hur institutioner 

växer fram över tidsperioder genom samspel hos individerna inom organisationen. Denna 

samverkan av beteenden hos de olika individerna inom organisationen påverkar således 

utformningen av värderingsstyrning i det kunskapsintensiva företaget. Denna process kan 

ses som ett linjärt samband där det finns övre och undre gränser för vad som är acceptabelt 

inom den sociala strukturen som institutionen förhåller sig till. Fullständigt 

institutionaliserat innebär det ramverk vilket innefattar de regler som är uppsatta att följas. 

Här nås den högsta graden av institutionalisering (Barley & Tolbert, 1997), alltså saker tas 

för givna då de är så djupt rotade inom institutionen. 

 

Handlingen innebär hur institutionen samordnar sin personal och övriga resurser som 

formar den sociala förändringen över tiden (Ranson, Hinnings & Greenwood, 1980). Script 

definieras av Barley och Tolbert (1997) som “Observerade, återkommande händelser och 

mönster som genom interaktion karaktäriserar en särskild omgivning” (s.98). Script kan 

med andra ord ses som de regler eller principer som formas inom organisationen. Dessa 

regler eller principer kan vara normativa, kognitiva eller reglerande. Se figur 2 nedan. 
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Figur 2. Institutionaliseringens process (Ranson, Hinnings & Greenwood, 1980). 

 

De lodräta pilarna (a) i figur 2 symboliserar kodningen som utgörs av de institutionella 

principer och regler som präglar institutionen (Barley & Tolbert, 1997). Vilket kan 

jämföras med Quattrone och Hoppers (2001) teori om enaction. Enaction kan inom det 

kunskapsintensiva företaget ses som de värden som företaget vill förknippas med och som 

måste förmedlas på ett effektivt och begripligt sätt till medarbetarna inom organisationen. 

Denna kodning sker under socialiseringen och involverar medarbetarna som absorberar 

organisationens värderingar och idéer så att det blir en del av dennes egen karaktär. (Barley 

& Tolbert, 1997) 

 

Pilarna (b) beskriver hur individerna agerar efter de principer som är uppsatta för 

organisationen. När individerna agerar efter de uppsatta principer och värderingar som 

institutionen har stadgat kan det vara både ett medvetet såsom ett omedvetet val. Om 

individerna är medvetna om dess agerande följer de uppsatta värderingarna brukar det efter 

tid utvecklas till normer vilka tas för givet (ibid). I de flesta fall brukar dock individer agera 

efter institutionens värderingar omedvetet då detta innefattar hur saker och ting “alltid är” 

enligt deras perception, vilket enligt Quattrone & Hoppers (2001) teori om poly- 

rationalitet är beroende av tids- och rumsmässiga skillnader. 

 

Pilarna (c) symboliserar en replikering på de utförda handlingarna utefter egna principer 

som för institutionen vidare i processen och skapar en ny bild av vad som är principiellt 

korrekt och nya värderingar och principer skapas (Barley & Tolbert, 1997). Replikeringen 

kan jämföras med Quattrone och Hoppers (2001) benämning praxis. Denna replikering 

beror på individers medvetna eller omedvetna handlingar att gå ifrån institutionens 

principer och på så sätt skapa en förändring av de befintliga principerna.  

 

Pilen (d) beskriver institutionaliseringsprocessens sista del, vilket innebär att processen har 

nått sitt slutgiltiga mål; att bli fullständigt institutionaliserat. Under denna del sker 

handlingarna per automatik eftersom de är så djupt förankrade inom företaget (Barley & 

Tolbert, 1997; Quattrone & Hopper, 2001).  Processen börjar om igen när de nya 

principerna övergår till handlingar där individer agerar och verkar efter för att sedan frångå 

dessa medvetet eller omedvetet som skapar nya regler och principer (ibid).  Utformandet av 

värderingsstyrning i uppstarten kan ses som att företaget rör sig utan någon bestämd 

riktning med ett bestämt mål vilket kan jämföras med Quattrone & Hoppers (2001) som 

menar att företaget driftar genom olika tidsperioder (T1, T2, T3). 
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2.2 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN  

 

En kompletterande bild till institutionaliseringsprocessen om hur utformningen av en 

värderingsstyrning utvecklas med tiden tillkommer Macintosh & Quattrones (2010) teorier 

om förändringsprocessen som ett icke-linjärt samband mellan kunskap och handling. 

Tidigare modeller bygger på att kunskap försätts på ett rationellt sätt till handling, det vill 

säga en process som går att följa. Istället är det komplexa förändringsprocesser där 

förändringsfaktorerna inte alltid är självklara för alla aktörer. Förändring sker snarare inom 

olika tid och rum hos organisationen. Förändring sker av olika skäl som inte nödvändigtvis 

behöver vara rationella (ibid). 

 

För att bättre kunna förstå hur en förändring av organisationens styrsystem sker har 

Quattrone och Hopper (2001) utvecklat en mer praxis orienterad bild, se figur 3 nedan, av 

processen genom iakttagelser. Till skillnad från tidigare studier där kunskap har försatts på 

ett rationellt sätt till handling har Quattrone och Hopper (2001) utvecklat och kompletterat 

med en infallsvinkel baserad på praxis rörande förändring. De faktorer som enligt 

Quattrone och Hopper (2001) påverkar och finns inom en förändring är enaction, poly- 

rationalitet, praxis och drift. Dessa faktorer påverkar utformningen av värderingsstyrning då 

detta kan ses som en process där något nytt är på väg att införas inom organisationen vilket 

är likartat med en förändring (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förändring inom företag (Quattrone & Hopper, 2001. s. 427). 

2.2.1 ENACTION 

 

En utveckling av värderingsstyrning gör Philipson (2011) när han gör en distinktion mellan 

medarbetarnas värderingar och de värderingar företag har. Enligt Philipson (2011) är en 

fungerande värderingsstyrning en balans mellan medarbetarnas värderingar och företags 

värderingar. Företagets värderingar kan inte bortse från medarbetarnas faktiska värderingar 

om den ska bli accepterad. Annars finns det risk att den blir abstrakt och utan anknytning 

till de verksamma inom företaget (Simons, 1995b). Företagsvärderingar är de värderingar 

som är förknippade med den verksamhet som företaget ska bedriva eller de uppdrag som 

organisationen har. Viktigt för dessa är att dem förtydligas och att medarbetarna ser hur de 
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påverkar verksamheten (ibid). Vid utformningen av företagets värderingar kan 

interaktionen öka förståelsen för värderingarna och de blir därmed accepterade inom 

gruppen, vilket Simons (1995b) anser viktigt för en lyckad värderingsstyrning.  

 

Nya styrsystem så som värderingsstyrning kräver till en början kunskaper om hur det 

används på ett funktionellt sätt (Simons, 1995a). Inlärningsprocessen kan ses som 

problematisk då det inte enbart handlar om att informera om hur det nya styrsystemet är 

tänkt att fungera och sedan räkna med att så är fallet, vilket Simons (1995a) belyser som 

särskilt viktigt. Implementeringen kan inte ses som ett linjärt samband mellan kunskapen 

och handlingen hos de anställda (Quattrone och Hopper, 2001). En mindre lyckad inlärning 

skapar en lägre kunskap hos medarbetarna vilket kan leda till ett misslyckande vid 

utformningen av värderingsstyrning (Simons, 1995b; Quattrone & Hopper, 2001).  

 

En ny modell, se figur 4 som bygger på den praktiska bilden av en förändring bildades av 

Quattrone och Hopper vilken innefattade “enaction” som en påverkande faktor till 

inlärningen av det nya styrsystemet. Enaction innebär att den dagliga processen med 

implementeringen av det nya styrsystemet behöver göras begriplig hos medarbetarna (ibid). 

För att undvika situationer där medarbetaren enbart får information om hur saker är och 

sedan antas förstå hur det fungerar i verkligheten används enacting, som innebär att 

medarbetarna tillägnar kunskaper genom handling, så kallad “learning by doing”. Om 

kunskapen inte kan användas och tillämpas i praktiken har kunskapen ingen betydelse, 

vilket ligger bakom enaction (Quattrone & Hopper, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Enaction, kunskap och handling (Quattrone & Hopper, 2001, s. 416). 

 

För det kunskapsintensiva företaget bidrar enaction till att sätta igång arbetet med 

värderingsstyrning genom att bilda en förståelse om hur värderingarna används i praktiken 

och hur de anställda är tänkta att förhålla sig till dem. Arbetet med att nå de rätta 

handlingarna kräver att processen är igång och medarbetarna lär sig av de erfarenheter som 

de samlar på sig via sitt vardagliga arbete. För att skapa förståelse hos medarbetarna är det 

fördelaktigt att involvera dem i processen om utformningen av de värderingar som företaget 

ska styras på. Enaction kan uppnås genom interaktion mellan företagets ledning och 

medarbetarna vid utformningen av värderingsstyrningen, vilket skapar en förståelse hos 

medarbetarna om vad som ligger bakom de uppsatta värderingarna (Simons, 1995b; 

Quattrone & Hopper, 2001) 

 

Tes 2: Värderingarna i ett kunskapsintensivt företag förstås bättre av medarbetarna genom 

att involvera dem vid utformningen av värderingsstyrningen under uppstarten.  
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2.2.2 POLYRATIONALITET 

 

Resonemanget om ett bästa och rätta sätt kan starkt ifrågasättas då det är påvisat att 

individer inom organisationer inte har samma uppfattningar om vad som är rätt (Quattrone 

& Hopper, 2001). Detta eftersom individerna har olika intressen i deras medverkan inom 

organisationen (Bryman, 1984). De olika intressena hos individerna kan definieras som 

multirationalitet. Jones (1992) pekar på en intresseskillnad som beror på de olika positioner 

och ställningar medarbetarna har i organisationen. Den multirationella processen är svår att 

konstruera likt en linjär process eftersom processen är beroende av tidsmässiga och 

rumsmässiga skillnader (Quattrone & Hopper, 2001). Enligt forskningen som Quattrone 

och Hopper (2001) genomförde inom en organisations förändringsprocess av styrsystem 

upptäcktes det olika typer av samband mellan rationalitet och kunskap.  

 

Det poly- rationella sambandet är enligt Quattrone och Hopper (2001) relaterade till tid och 

rum, där kunskap och rationalitet är ömsesidiga. Kunskap är således en form av rationalitet. 

Det visar på vad som är rationellt i ett tillfälle på en plats inte nödvändigtvis behöver vara 

rätt på en annan plats vid ett senare tillfälle, men ses vid det givna tillfället som rationellt. 

Detta styrks även av Hebel (1998) som anger hur eftersträvansvärt ett tillstånd av 

värderingar är varierar med tiden. Exempelvis kan en värdering som “jobbsäkerhet” vara 

eftersträvansvärt under turbulenta tider, men när konjunkturen vänder är den värderingen 

mindre viktig för individer (ibid).   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Polyrationalitet, kunskap och rationalitet (Quattrone & Hopper, 2001, s. 423). 

 

Poly- rationalitet är en form av kunskap, fast i flera dimensioner. Denna typ av rationalitet 

växer fram genom daglig praxis, vilket medför att rationellt beteende för en situation under 

en viss specifik tidpunkt inte nödvändigtvis behöver vara rationellt beteende under en 

annan tidpunkt då nya element uppkommer vilket gör varje situation unik i sin karaktär 

(Andon, Baxter, Chua, 2007). Denna process leds vidare genom olika personers viljor och 

är beroende av tid och rum, vilket gör att dessa inte är möjliga att konstruera på ett 

rationellt sätt, vilket gör att poly-rationalitet uppstår. 

 

Under uppstartsfasen som det kunskapsintensiva företaget befinner sig inom uppstår 

dagligen mängder av olika situationer där det kan ifrågasättas om en typ av handling var det 

rationella sättet att handla efter. Eftersom det kunskapsintensiva företaget delegerar stor del 

av ansvaret ner på enskilda individer inom organisationen kan det vara svårt att avgöra vad 

som är rationellt för varje situation som denna individ befinner sig inom dagligen. 

(Quattrone & Hopper, 2001). Värderingsstyrningen kan enligt Simons (1995b) och 

Quattrone & Hopper (2001) ses som ett verktyg för att fatta besluten och på så sätt blir dem 

inte lika beroende av tid och rum. Det finns dock inga rätta värderingar då de är olika 

beroende på olikheter hos individerna. Företagen är skapade av individer och grupper med 
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olika uppsättningar av värderingar. Att värderingarna interagerar med varandra i en 

organisation gör att kombinationerna av värderingarna blir oändliga (Hebel, 1998). 

 

Hall (1994) har sammanfattat en lista på 125 värderingar som kan innehas av individer 

inom en organisation, där 12 till 15 av dessa kärnvärden formar varje persons eller grupps 

attityder och beteenden (Hall, 1994). En gemensam värdegrund handlar således inte om att 

alla anställda ska tycka likadant då likformighet varken är möjligt eller önskvärt. Istället är 

det viktigt att medarbetarna har en gemensam grund att stå på genom etablerade 

företagsvärderingar vid samarbete om viktiga mål. Det ska finnas en viss samhörighet trots 

kulturella olikheter för att lagarbete och samspel ska fungera, vilket innebär i egentlig 

mening olikheter i samstämmighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Överensstämmelsen mellan företagets och medarbetarnas värderingar. 

 

Tes 3: Medarbetarnas värderingar påverkar i hög utsträckning hur företagets värderingar 

utformas i ett kunskapsintensivt företag under uppstarten.  

 

2.2.3 PRAXIS  

 

Handling avser vad som är det rationella i den givna situationen vad gäller tid och rum. 

Rationell handling definieras av Quattrone och Hopper (2001) som Praxis. Akademiker ser 

oftast praxis som en längre granskning av kunskaper i förhållande till teorier (ibid). Genom 

akademiska studier och genom att studera verkligheten kan vi konstruera kunskaper som 

anses som rationella (Latour, 1999). Rationalitet uppnås endast genom regelbundna 

utövningar i praktiken under en given tid och en given situation (Quattrone & Hopper, 

2001). När ett kunskapsintensivt företaget befinner sig i uppstarten, vilket är en fas där 

mycket händer och omgivningen kan anses vara föränderlig eftersom varken processer eller 

strukturer har formats, kan heller inte någon rationell handling utföras över tid för att 

fastställa någon praxis om vad som är det rationellt rätta i företaget (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Praxis, rationalitet och handling (Quattrone & Hopper, 2001, s. 425).  
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Handling bygger på det dagliga arbetet som sker hos det kunskapsintensiva företaget vilket 

bör vara framtaget tillsammans på ett rationellt sätt efter vad som är rätt för dem i form av 

handfasta riktlinjer såsom värderingar. Dessa handlingar som baseras på rationella avsikter 

blir med tiden antaget som praxis. (ibid) 

 

2.2.4 DRIFT  
 

Förändringsprocessen sammanfattas av Quattrone och Hopper (2001) genom teorin om 

drift” vilket ses som den sammantagna bilden av hur utformandet av värderingsstyrning 

sker, se figur 3. En illustration av drift är människor som är strandsatta eller på en båt utan 

kompass. Människorna kommer att ha en uppfattning om vilken riktning som är rätt och de 

kommer att orientera sig i en okänd miljö genom att agera målmedvetet. Dock är det inte 

säkert att de hittar rätt, utan det beror mycket på omständigheterna och slumpen som 

kommer att leda de åt en riktning. Olika intressanta upptäckter som hjälper de framåt 

kommer att göras med tiden allteftersom människorna orienterar sig i den okända världen 

(Quattrone & Hopper, 2001). Vad som hjälper och underlättar för det kunskapsintensiva 

företaget som måste orientera sig i en föränderlig och turbulent miljö kan vara värderingar. 

Värderingarna stöttar således medarbetarna inom företaget att gå i rätt riktning (Simons, 

1995b). 

 

Nya saker som påverkar en förändring inom företaget upptäcks således längs vägen. 

Vardagliga aktiviteter som påverkar det operativa arbetet bygger upp en styrningsmodell. 

Styrning är därmed varken hierarkisk, centrerad eller förutbestämd. Istället består styrning 

av ett väldigt mångfacetterat arbete som rör sig över flera tidsperioder och dimensioner. 

Under dessa förutsättningar gäller enaction (Macintosh & Quattrone, 2010). 

 

Begreppet förändring ska snarare ses som drift som sker genom att människorna i en 

organisation med ett gemensamt mål och värderingar intresse träffas regelbundet och deltar 

i gemensamma aktiviteter till skillnad från tidigare teorier om ett linjärt samband i 

förändringen (Macintosh & Quattrone, 2010). En av förutsättningarna för att skapa en 

lyckad förändring och införande av företagets värderingar anser Kotter (1995) vara att 

företaget bildar en stark ledningsgrupp som leder företaget genom förändringen. 

 

Tes 4: Utformningen av värderingarna i ett kunskapsintensivt företag påverkas olika 

mycket av de verksamma i företaget beroende på deras positioner. 
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2.3 SAMMANFATTANDE TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande sammanfattande teser grundar sig på den teoretiska referensramen och är tänkta 

att skapa en förståelse om hur en effektiv värderingsstyrning utformas i ett nystartat 

kunskapsintensivt företag samt medarbetarnas och kundernas påverkan på denna process.  

 

Tes 1: Ett kunskapsintensivt företags värderingar kan utformas utifrån medarbetarnas 

föreställningar om vad kunderna anser viktigt under uppstarten. 

 

Tes 2: Värderingarna i ett kunskapsintensivt företag förstås bättre av medarbetarna genom 

att involvera dem vid utformningen av värderingsstyrningen under uppstarten.  

 

Tes 3: Medarbetarnas värderingar påverkar i hög utsträckning hur företagets värderingar 

utformas i ett kunskapsintensivt företag under uppstarten.  

 

Tes 4: Utformningen av värderingarna i ett kunskapsintensivt företag påverkas olika 

mycket av de verksamma i företag beroende på deras positioner. 
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3. METOD 

 

I detta kapitel redogör författarna för de metoder som har använts för att genomföra 

studien. Författarna har även reflekterat över studiens trovärdighet. 

 

3.1 METODSYNSÄTT 

 

Aktörssynsättet syftar till att förstå hur aktörerna i en organisation påverkades och blev 

påverkade av organisationen (Arbnor & Bjerke, 1994). Studien har inslag av ett 

aktörssynsätt då dess syfte var att beskriva hur värderingsstyrning utformas i ett 

kunskapsintensivt företag under uppstarten, samt hur medarbetarna och kunderna 

påverkade denna process. Studien genomfördes via deltagande observationer, vilket innebar 

att författarna medverkade som observatörer hos ett kunskapsintensivt företag. Genom att 

intressera sig för hur aktörerna reagerade och agerade inom dessa restriktioner kunde 

författarna svara på frågan hur de utformade sin värderingsstyrning. 

 

 

3.2 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT 

 

Enligt Yin (1994) framhålls en fallstudie som fördelaktig då författarna har som syfte att 

besvara hur frågor. I studiens fall var frågan, hur värderingsstyrning utformades hos ett 

kunskapsintensivt företag under uppstarten samt undersöka hur medarbetarnas och 

kundernas värderingar kan påverka utformningen av ett kunskapsintensivt företags 

värderingsstyrning under uppstarten. I en fallstudie är författarna enligt Halvorsen (1989) 

intresserade av hur saker utvecklar sig över tiden eller processer vilka ofta studerades 

genom kvalitativa metoder som deltagande observationer.  Detta var lämpligt för att kunna 

besvara studiens syfte. Studiens syfte uppfylldes då författarna hade en hög tillgång inom 

det kunskapsintensiva företaget (Bryman & Bell, 2005). “Syftet är att ge en intensiv 

beskrivning av ett socialt system - att utveckla en helhetsförståelse” (Halvorsen, 1989. 

s.68). 

 

Det valda företaget som undersöktes i denna fallstudie var ett mindre kunskapsintensivt IT 

företag som befann sig i uppstarten. Företaget kunde betecknas som ett kunskapsintensivt 

företag då de var beroende av sina medarbetare och den kunskap som de levererade till 

kund, vilket var deras produkt (Starbuck, 1992). Företaget passade väl utifrån uppsatsens 

valda syfte att beskriva hur ett kunskapsintensivt företaget utformar sin värderingsstyrning i 

uppstarten och hur medarbetarna och kunderna påverkar utformningen, vilket genomfördes 

genom att följa medarbetarna och företaget under utformningen. 

 

Författarna kom i kontakt med företaget genom dess huvudägare och ett gemensamt 

intresse från författarnas sida att genomföra en studie för hur utformningen av företagets 

värderingar skedde i uppstarten. Från det studerade företagets sida fanns ett intresse att 

kunna bidra till studien och under samma tillfälle utveckla och utforma sin 

värderingsstyrning med hjälp av författarnas infallsvinklar. Företaget är idag ett aktiebolag 

med nio verksamma personer, där fem av dessa personer var delägare medan fyra enbart 

var anställda. Företagets VD var en av de två huvudägarna, den andra huvudägaren går 

under benämningen huvudägaren i studien. Företaget har ytterligare tre delägare som 
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benämns under studien som delägarna. Företagets fyra anställda som inte hade något 

ägandeskap till företaget benämns som medarbetarna i studien. 

 

Huvudägarna på företaget hade lång erfarenhet från att driva företag inom 

konsultbranschen, där bland annat den ena huvudägaren varit VD för andra stora bolag 

inom samma bransch och beskrev sig själv ha lång erfarenhet inom konsultbranschen. Även 

företagets VD hade lång erfarenhet av att sälja konsulttjänster samt att leda olika 

avdelningar och projekt.  

 

 

3.3 STUDIENS UTFORMNING 

 

Bell (2005) beskrev den kvalitativa forskningen som mer intresserad av att ta reda på hur 

människor upplevde sin omvärld. Målet var att skapa en insikt i det valda studieobjektet 

och hur de utformar värderingar som skulle styra företaget. Två kvalitativa metoder som 

användes vid framställningen av studien för att uppnå syftet var deltagande observationer 

och intervjuer. Dessa metoder sågs som särskilt användbara eftersom studiens syfte var att 

studera hur utformningen av företagets värderingsstyrning skedde, vilket inte kunde 

undersökas via en kvantitativ studie då detta inte gav samma djup i medarbetarnas faktiska 

livssituation. 

 

En fallstudies mål definieras av Descombe (1998) som “målet att belysa det generella 

genom att titta på det särskilda” (.s.30), detta gjorde författarna genom att studera det 

särskilda företaget.  Genom en fallstudie studerades någonting på djupet (ibid). I den 

fallstudie som genomfördes har ett nära samarbete tillsammans med det valda 

fallstudieobjektet under hela undersökningstiden funnits. Fallstudien genomfördes med 

inslag av aktionsforskning vilket innebar att författarna medverkade tillsammans med det 

studerade företaget vid utformandet av deras värderingsstyrning, både som deltagare men 

framförallt som observatörer (Bryman och Bell, 2011). Eftersom syftet avser en form av 

process och ett lärande om hur värderingsstyrning utformas inom ett kunskapsintensivt 

företag var aktionsforskning särskilt användbart (ibid). Den valda studiemetoden passade 

därför väl för denna studie då dess fokus legat i att svara på hur denna typ av företag 

utformade sin värderingsstyrning.  

 

För att öka förståelsen för hur värderingsstyrningen utformades och hur de påverkades av 

medarbetarna och kunderna byggde studien vidare på att intervjua ledande personer inom 

företaget för att ta del av deras personliga upplevelser om hur arbetet under processarbetet 

gick till samt deras tidigare erfarenheter och jämförelser. Författarna skapade genom 

intervjuerna en mer detaljerad information om det studerade företaget (Descombe, 1998). 

Efter den inledande intervjun genomfördes en workshop med samtliga anställda vid 

företaget. Denna metod präglade den fortsatta insamlingen av det empiriska materialet då 

författarna varvade workshops med intervjuer. Genom deltagande observationer skapade 

författarna en bredare information genom att fråga och försöka förstå fler människor om 

hur de upplevde utformningen av värderingsstyrning (Bell, 2005).   
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3.4 LITTERATURSTUDIE 

 

Författarna sökte till en början brett genom artikeldatabaser som Primo, Google Scholar, 

Scopus och Academic Search Elite. De sökord som författarna använde sig av hör till 

ämnet ekonomistyrning i allmänhet och värderingsstyrning i synnerhet. Exempel på sökord 

var; ”belief systems, core value, startup companies, levers of control, företagskultur, 

värderingar, företagsetableringar, knowledge- intensive, process, utformning, etc”.  

 

För att filtrera resultaten använde sig författarna av “peer reviewed” artiklar, journaler och 

lic. avhandlingar inom det företagsekonomiska området. Utöver Internet sökningar 

hämtades informationen från populärvetenskapliga artiklar, kurslitteratur och annan 

litteratur inom ekonomiområdet. Författarna använde även mer ämnesspecifika sökningar i 

artikeldatabaser som; AB/I Inform complete, Business Source Premier och Econ Lit.  

 
Vid framställningen av bakgrund och problemdiskussionen var avsikten att väcka intresse 

och beskriva vilket syfte samt de frågeställningar som skulle besvaras. Vid denna del 

arbetade författarna med både tryckt litteratur inom ekonomiområdet och vetenskapliga 

artiklar samt licentiatavhandlingar. Vid framtagandet av den teoretiska referensramen 

avgränsade författarna sig till vetenskapliga artiklar ur valda artikeldatabaser.  

 

 

3.5 DATAINSAMLING 

 

Fallstudien syftade till att besvara på frågan hur utformningen av värderingsstyrning skedde 

inom ett kunskapsintensivt företag, vilket gjordes genom deltagande observationer samt 

intervjuer med företagets ledning och medarbetare. Deltagande observationer innebar att 

författarna medverkade hos företaget för att iaktta individernas vardag för att skapa en 

förståelse om vad som hände inom företaget (Bryman & Bell, 2005). Fördelen med 

deltagande observationer är enligt Halvorsen (1989) att det fanns en möjlighet att skapa en 

helhetsbild vid företagets olika situationer samt att forskaren själv var på plats vid 

observationen och blev därigenom förstahandskälla. Detta motiverades genom studiens 

syfte att beskriva hur utformningen av värderingsstyrning i ett kunskapsintensivt skedde 

under uppstarten. Eftersom de observerade deltagarna studerades i sitt sociala sammanhang 

möjliggjordes en helhetsförståelse (ibid). Författarna genomförde intervjuer med företagets 

VD, huvudägare, delägare och medarbetare samt workshops med samtliga verksamma 

inom företaget. De deltagande observationerna skedde på ett sätt där författarna var med 

som observatörer vid studien av hur företaget utformar sin värderingsstyrning. Författarna 

har även tagit del av det strategidokument som visar hur värderingarna utformades. Detta 

dokument sammanställdes av företagets huvudägare efter de workshops och möten som 

ägde rum under utformningen av företagets värderingar. 

 

Det insamlade empiriska materialet sammanställdes i sin helhet där författarna sedan 

strukturerat valde ut de delar som hjälpt studien besvara sitt syfte. Denna metod kallas 

enligt Bryman och Bell (2005) för innehållsanalys vilket innebar att författarna valde ut de 

delar som var representativa för att besvara studiens syfte. 
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Figur 8. Datainsamlingens arbetsgång. 

 

3.5.1 INTERVJUER 

 

Vid kvalitativ undersökningsmetodik är intervjuer sannolikt den vanligaste och mest 

använda metoden. Fördelarna med kvalitativa intervjuer var att de oftast var mer flexibla 

och följsamma än kvantitativa undersökningsmetoder då intervjupersonen i flera fall kunde 

avvika från intervjuschemat utan att riskera validiteten på undersökningsmetoden. Denna 

metod lämpade sig när intresset var att undersöka vilka ståndpunkter deltagarna i det 

kunskapsintensiva företaget hade. (Bryman & Bell, 2005)  

 

För att göra studien mer innehållsrik ansåg författarna att den bredare informationen som 

erhölls genom observationerna behövde kompletteras med mer detaljerad information 

genom intervjuer (Denscombe, 1998). Den första intervjun, intervju ett genomfördes med 

huvudägaren till företaget där syftet var att skapa förståelse av företagets verksamhet och 

deras förväntningar med införandet av värderingsstyrning, samt vilka erfarenheter de hade 

från tidigare arbeten med värderingsstyrning, se bilaga ett. Samma intervju genomfördes 

därefter med företagets VD för att komplettera intervju ett. 

 

Efter workshop ett genomfördes intervju två med personer som verkade inom företaget 

under olika befattningar för att skapa en bild av hur företaget utformade dessa värderingar 

tillsammans och vilken betydelse värderingsstyrning hade för dem. Antalet intervjuade 

personer under intervju två var fyra; dels intervjuades tre medarbetare för att få deras syn 

på utformningen och sedan intervjuades en av delägarna för att synliggöra dennes bild av 

utformningen. Under dessa intervjuer undersökte författarna hur personerna som jobbade 

på företaget kände för värderingar och hur väl de ville att företaget skull representera dessa 

eller om personerna prioriterade en högre grad av samstämmighet gentemot kundernas 

värderingar, se bilaga två. Vidare undersökte författarna hur precisa värderingarna behövde 

vara och vikten av att utforma de tillsammans i den fas som företaget befann sig inom. 

 

En tredje intervju, intervju tre, genomfördes i syfte att undersöka hur processen med att 

utforma de gemensamma värderingarna gått. Under denna intervju intervjuades tre personer 

med helt olika befattningar inom företaget. Dels intervjuade författarna en av huvudägarna 

för att se ägarens perspektiv på utformningen, sedan intervjuade författarna en av delägarna 

av samma anledning och slutligen intervjuades en av medarbetarna på företaget för att 

synliggöra dennes upplevelser under utformningen. Under intervju tre undersöktes huruvida 

det nuvarande strategidokumentet, som innefattar företagets gemensamt framtagna 

värderingar var representativa för dem, se bilaga tre. 

 

Den fjärde och avslutande intervjun, Intervju fyra, genomfördes i syfte att undersöka hur 

personerna inom företaget ställde sig till och agerade efter de värderingarna som blivit 

gemensamt utformade under workshop två. Totalt intervjuades fyra personer med helt olika 

befattningar inom företaget. Detta gjordes genom frågeställningar som berörde individernas 
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vardag, där de fick ta ställning till olika situationer, se bilaga fyra. Intervju fyra gjordes för 

att inhämta ytterligare material för huruvida dessa värderingar verkligen var representativa 

för företagets medarbetare, delägare och huvudägare. Syftet till att frågorna berörde 

verkliga situationer var att försöka minimera effekten, ”som man frågar får man svar”, där 

utgångspunkten var att ställa öppna frågor till företagets medarbetare som sedan kunde ge 

belägg om de agerade i enlighet med värderingarna och på vilket sätt.  

 

 

3.5.2 DELTAGANDE OBSERVATIONER 
 

Med deltagande observationer menas enligt Bell (2005) att “forskaren deltar i en individs, 

eller organisations vardag och lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är 

som händer med individen i organisationen” (s.189). Vad som kunde ses som en fallgrop 

var att forskaren riskerade att förlora objektiviteten med denna metod. Trots kritiken om 

objektivitet hade deltagande observationer stora fördelar enligt Burgess (1982) genom att få 

ta del av andra människors liv och handlingar vilket ger författarna möjlighet att se och 

höra vad som blev sagt och gjort under utformningen av företagets värderingsstyrning i 

personernas naturliga miljö, vilket var studiens syfte. 

 

De deltagande observationerna genomfördes via två workshops. Företaget studerades 

intensivt genom de valda metodformerna. Under den första workshopen, workshop ett, togs 

den första kontakten med värderingsstyrning upp, där undersöktes hur medarbetarna 

reagerade på värderingsstyrning. Det som diskuterades var ekonomistyrning med vikt på 

värderingsstyrning och under den tiden gavs möjligheten att observera medarbetarna, 

delägarna och huvudägarna inom företaget. Under workshopen studerades deras 

värderingar genom post-it lappar samt observationer från författarnas sida kring 

förhållningssättet till värderingarna. Dessa värderingar användes vid en jämförelse om hur 

väl de faktiskt stämde överens mot företagets utformade värderingar, se tabell 1. Vid 

jämförelsen mellan medarbetarnas värderingar och företagets värderingar utgick författarna 

från hur de olika värderingarna diskuterades och beskrevs under datainsamlingen. Vidare 

undersöktes huruvida företagets kunder påverkade personerna i deras förhållningssätt till 

företagets värderingar. Vid denna workshop medverkade samtliga personer inom företaget. 

 

Workshop två genomfördes som en icke-deltagande observation, vilket innebar att 

författarna medverkade enbart som observatörer utan någon inverkan på workshopen (Bell, 

2005). Detta för att studera hur de olika individerna inom gruppen betedde sig i en 

opåverkad miljö vid utformningen av dess värderingsstyrning. Även vid denna workshop 

medverkade samtliga personer inom företaget. De frågeställningar författarna hade under 

workshopen var: Vilka individer var drivande under formaliseringen och vad såg 

medarbetarna, delägarna och huvudägarna som särskilt viktigt för att känna igen sig i 

företagets värderingar. 

 

Värderingsarbetet har under hela processens gång formats och därför genomförde 

författarna även kontinuerliga besök ute hos företaget för att skapa en bild av hur processen 

såg ut i dess naturliga miljö. Det insamlade empiriska materialet som författarna fått fram 

av de deltagande observationerna sammanställdes i sin helhet genom en innehållsanalys av 

materialet. Innehållsanalysen innebar att författarna plockade ut väsentliga delar ur det 

empiriska datamaterialet som var kopplade till studiens syfte och som analyserades genom 

författarnas tolkningar (Bryman & Bell, 2005).  
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3.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

 

Fallstudien föredrogs då författarna syftade till att skapa en helhetsbild hur processen såg ut 

vid utformandet av värderingsstyrning hos det valda fallstudieobjektet vilket kallades för en 

intensiv uppläggning (Halvorsen, 1989). Genom att studera ett fall uppnåddes en hög grad 

av detaljkunskap om det observerade företaget vilket skapade en bättre helhetsbild. Detta 

skedde dock på bekostnad av studiens generaliserbarhet till skillnad om författarna valt fler 

fall (ibid). Till skillnad från Halvorsen menar Denscombe (1998) dock att det finns en 

möjlighet att generalisera eftersom “den utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie 

kan generaliseras till andra liknande situationer eller fall är beroende av i vilken 

utsträckning det aktuella fallet liknar andra fall” (s.36-37).  

 

Eftersom författarnas studie har inslag av aktionsforskning fanns möjligheten att studera de 

problem som rör processen inom organisationen, exempelvis förändringsprocessen. Ett 

krav som ställs på aktionsforskningen var att resultatet skulle vara av relevans och intresse 

för såväl akademiker som praktiker. Kritiken mot aktionsforskningen har varit den 

svårighet att replikera undersökningarna då det inte funnits något logiskt samband i studien 

på grund av för starkt fokus på handling och förändring i organisationen, vilket skett på 

bekostnad av forskningsresultat. (Bryman & Bell, 2005)   

 

Nackdelen med deltagande observationer var risken att de observerade personerna var 

medvetna om att de var observerade vilket kunde leda till att de agerade efter vad de trodde 

var lämpligt i den givna situationen (Halvorsen, 1992). 
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4. RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. De medverkande 

personerna i studien benämndes under resultatet som VD:n, huvudägaren, delägare eller 

medarbetare. Benämningarna användes för att upprätthålla företagets och personernas 

anonymitet (Bryman & Bell, 2011).    

 

4.1 INTERVJU ETT MED FÖRETAGETS HUVUDÄGARE 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Första intervju med företaget VD och huvudägare. 

 

Under första intervjun med huvudägaren och VD:n i företaget möttes författarna av en stor 

drivkraft att utforma en värderingsstyrning för företaget. Huvudägaren beskrev uppkomsten 

till företaget som en idé som delades av VD:n att leverera enkla lösningar på komplexa 

problem, där de skulle sälja skräddarsydda lösningar till kunderna med hjälp av en hög 

kompetens på tjänsterna. Värderingsstyrning var någonting som huvudägaren haft 

erfarenhet från, dels från tidigare anställningar på större företag där han beskrev det som att 

komma till ett färdigutvecklat koncept gällande värderingsstyrningen. Det färdigutvecklade 

konceptet gjorde det svårare att leva i enlighet med värderingarna då de implementerades 

ner från ledningen till de anställda istället för att de utformades från grunden. Utformningen 

av företagets värderingar beskrevs enligt huvudägaren som ett väldigt viktigt styrmedel i 

företaget, men även en utmaning då det gällde att värderingarna skulle genomsyra hela 

företaget.  

 

“Det gäller att leva i enlighet med värderingarna varje dag, och hur man då kan mäta och 

få in det till en naturlig del i varje möte, i allt, det är en stor utmaning. Visionen är viktig 

men jag tror nästan att värdegrunden är viktigare” (Huvudägaren). 
 

För att skapa värderingar som hela företaget kunde stå för var det både fördelaktigt och 

viktigt att skapa dessa under den fas och storlek företaget var i vid tillfället, enligt 

huvudägaren. En beskrivning om vad företaget ville förknippas med, som kunde ligga till 

grund för den framtida utformningen av värderingsstyrningen var framförallt; flexibla, 

enkla att arbeta med och framförallt som kompetenta. Kompetensen ansågs i synnerhet 

viktig då det var kunskap som levererades och såldes.  
 

”Jag menar om man lever på att sälja kunskap så måste vi också på nått sätt kunna 

förknippas med det. Vi måste utstråla att vi har kompetens.” 

 

Den viktigaste resursen hos det kunskapsintensiva företagen var som tidigare nämndes 

deras anställda. Behovet av värderingsstyrning ansågs av företagets VD viktig då 

konsultbranschen var starkt värderingsstyrd ”Det är vår balansomslutning som går ut 

genom dörren. Vi har ju inget annat.”. Medarbetarnas bakgrund beskrevs som en mix av 
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akademiker och gymnasiekompetenta medarbetare. Fördelen med personal med akademisk 

bakgrund var att de kan bryta ner problem på ett analytiskt sätt. De anställda som besatt 

gymnasiekompetens beskrevs som mer öppna och formbara efter företaget. Formbarheten 

verkade vara en viktig egenskap hos medarbetarna med gymnasiekompetens. Själva 

blandningen inom gruppen av anställda uppfattades ha en positiv inverkan på företaget. 
 

“Akademikerna har ett förhållningssätt till modeller och metoder vilket gör att man har en 

idé om hur man kan bryta ner ett problem”. 
 

Vid frågan om det var viktigt med en överensstämmelse mellan företagets värderingar och 

medarbetarnas värderingar belyste huvudägaren vikten av det, i synnerhet inom mindre 

företag. Metoden för att lyckas med detta kunde göras genom att antingen beskriva 

värderingarna detaljerat eller genom att beskriva dem på en mer allmän nivå. Fördelarna 

med att värderingarna beskrevs på en mer allmän nivå var enligt den intervjuade 

huvudägaren att det underlättar möjligheterna att få in fler individer med olika perspektiv 

och värderingar. Nackdelen enligt huvudägaren med en mer allmän nivå på värderingarna 

var att de riskerar att bli för abstrakta och därmed inte greppbara hos de verksamma inom 

företaget jämfört med de mer detaljerade värderingarna. Vad som ansågs viktigt var att 

värderingarna skulle vara tillräckligt detaljerade för att vara effektiva men också tillräckligt 

allmänna för att få in bredare perspektiv och olikheter. Det behövde nödvändigtvis inte vara 

viktigt med en överensstämmelse då företaget riskerade att bli alltför homogena, vilket 

drabbar innovationskraften inom kunskapsintensiva företag.  
 

“Vi måste få in olikheter, det är när man är olika som man kan titta på ett problem och 

hitta en lösning på det. Då kan man inte få en innovativ lösning på det om alla är likadana, 

då blir det ingen höjd i innovationen”. (Huvudägaren) 
 

För VD:n betydde överensstämmelse i värderingarna inte att alla skulle tycka lika, då 

likformighet enligt honom inte var utvecklande för företaget. Istället var det viktigt att det 

fanns utrymme för debatt, att alla kunde komma med sina åsikter på en fråga och vågade 

provocera. Även för huvudägaren var inte det viktiga en homogen arbetsgrupp som tyckte 

och tänkte likadant, utan istället var det viktiga att få denna grupp att kunna samsas om 

gemensamma värderingar som alla tyckte var viktiga och som alla kunde intyga att de stod 

för. Huvudägaren beskrev hur det gick att fånga in oliktänkande individer under samma 

värderingar genom ett exempel på en konsult som inte ville tjäna pengar eftersom det var 

emot hans grundläggande värderingar. 
 

”Hur skapar vi då åt denne duktige medarbetare värderingar som han känner att han kan 

stå för? När han kommer med andra värderingar, hur kan vi få in det i våra? För alla kan 

skriva under, ...vi ska bygga ett bättre Sverige. Det här är viktigt för oss.” 

 

Vad som drev företaget att skapa en värderingsstyrning enligt huvudägaren var dess 

kunder, konkurrenter och de själva. Kunderna drev företaget till att vara självkritiska vid 

sin värderingsstyrning där det var viktigt att vara en god samhällsaktör. Konkurrenterna 

drev företaget till förändring och utveckling då de konkurrerar om affärer men framförallt 

om konkurrensen av kompetent personal. En annan drivande faktor till förändring var enligt 

huvudägaren den tekniska utvecklingen på marknaden.  Det sista som drev företaget var 

dem själva, då de ständigt ville utvecklas och bli bättre. 
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“Det som driver oss är egentligen flera olika intressenter. Våra kunder är en part som 

driver oss… kunderna driver oss att jobba med värderingar. Att utveckla ett tänk, och vår 

förmåga att vara en bra samhällsaktör” (Huvudägaren) 

 

 

4.2 WORKSHOP ETT INTRODUKTION AV VÄRDERINGSSTYRNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Första workshopen där värderingsstyrning introducerades i företaget. 

 

Under den inledande workshopen möttes författarna av en entusiasm bland medarbetarna 

till att utforma företagets värderingsstyrning. Det fanns dock även en delvis skeptiskt 

inställning till någonting nytt och främmande som värderingsstyrning var för dem. Denna 

skeptiska attityd berodde möjligtvis på att medarbetarna var obekanta med författarna och 

inte på det klara med hur denna workshop skulle tillföra någonting för dem. Gruppen 

öppnade dock upp sig när de blev aktiverade, när författarna ställde frågor till deltagarna 

hur de skulle utforma de gemensamma värderingarna. Efter en kortare introduktion var det 

inte enbart skepsis som författarna möttes av, utan även en nyfikenhet av hur värderingar 

utformas och hur de ska bli mer levande, vilket var någonting som väckte intresse för 

diskussion om hur det genomfördes på bästa sätt.  

 

Gruppens bekantskap med ekonomistyrning såsom budgetering upplevdes inom gruppen 

varierande då vissa personer var mer bekanta vid detta än andra.  En av delägarna menade 

på att konsulter mer eller mindre vidrörde det regelbundet. Det upplevdes som någonting 

nödvändigt ont vilket delades av den övriga gruppen. Värderingsstyrning däremot 

uppfattades efter introduktionen som någonting spännande och viktigt, vilket även ansågs 

som positivt att skapa tillsammans. Som en av delägare i gruppen utryckte sig ”Det är 

någonting bra, någonting viktigt speciellt i början” vilket en av medarbetarna i gruppen 

flikade in med att chansen var särskilt god att fastställa värderingarna under uppstarten av 

företaget.  

 

Det som tidigare diskuterades inom företaget handlade mycket om att skapa företagets 

värderingar tillsammans med engagemang och entusiasm. Företagets VD försökte involvera 

gruppen genom att få samtliga personer fylla i post-it lappar om hur de uppfattade sina 

värderingar. En av medarbetarnas inställning till att arbeta tillsammans var att samarbete 

var viktigt eftersom arbetet underlättas via samarbete, ”man måste hjälpas åt”. Denna 

person efterfrågade en öppenhet där medarbetarna kunde fråga om vad som 

helst.  Huvudägaren beskrev att värderingarna ”landa både högt som lågt”, där 

värderingarna kunde vara respekt för varandra, kompetens och engagemang. 

Möjlighetsorienterade flikades in av VD:n i företaget. VD:n menade på att det fanns en hög 

grad av överensstämmelse vad gäller värderingar inom företaget. 
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”Vi ska bygga någonting tillsammans med engagemang och entusiasm”. (Huvudägaren) 

 

Gruppen var överens om att skapa värderingar som alla kände för, vilket de tyckte 

sammanfattades bra av framförallt VD:n. Den utmaning som fanns enligt huvudägaren var 

inte att formalisera fyra till fem värderingar, utan svårigheten var att värderingarna skulle 

kunna vägleda medarbetarna när de var ute hos kund eller vid nyrekryteringar. Enligt 

företagets VD var en väl fungerande värderingsstyrning att samtliga inom företaget levde 

efter värderingarna och accepterade dessa. Företagets VD tyckte inte heller att 

värderingarna fick bli för svåra att uppnå, då företaget riskerade att utforma värderingar 

utan förankring hos företagets medarbetare. Värderingarna fick inte heller bli för abstrakta 

då de riskerade att bli någonting som endast stod på ett papper någonstans, utan det måste 

vara rätt förankrade enligt en av medarbetarna i gruppen. Huvudägaren betonade vikten av 

att prata om värderingarna som en naturlig del av arbetet som måste underhållas 

kontinuerligt för att vara fungerande.  

 

En av delägarna tyckte det var viktigt med värderingarnas kommunikativa förmåga. Det 

gällde att prata om sina egna värderingar internt för att få de att passa i det som 

kommuniceras ut om vad bolaget ville stå för och vilken produkt eller tjänst företaget 

levererade, det vill säga skapa värderingar som visades utåt och förknippades med 

företaget. Detta styrktes även av företagets VD som menade på att kundens värderingar 

också blir centrala vid utformningen. 

 

”Väljer man att kommunicera utåt på nått sätt ska det finnas en värderingsgrund i det man 

kommunicerar utåt”. (VD:n) 

 

Enligt företagets VD var det viktigt att företaget anpassade sig till omvärldens värderingar 

för att passa in, vilket förtydligades av denna person som en egen värdering som var att 

sätta kunden i fokus. En medarbetare fyllde i att det ändå var viktigt med integritet och att 

det måste finnas en gräns för när konsulten skulle kunna säga nej till olika uppdrag på 

grund av att det inte var lönsamt. En av medarbetarna inom gruppen betonade vikten av att 

värderingarna inte fick täcka kundernas värderingar i allt för stor utsträckning, vilket 

motiverades med att det för företaget handlade om att ha roligt på jobbet. Arbetade 

företaget ute hos en kund som styrde konsulterna allt för mycket kunde det upplevas för 

dem att jobbet inte längre blev roligt, vilket även påverkade valet av värderingar. 

 

Inom gruppen fanns även en viss oro för alltför kundanpassade värderingar som kunde bli 

för styrande och på så sätt bidragande till negativa konsekvenser där integriteten inte 

upprätthölls, vilket beskrevs av en medarbetare inom gruppen såsom:  

 

”Jag har hört många skräckhistorier, som hur konsulterna inte fick läsa tidningen och var 

tvungna att gå varje rast till fikarummet. De var tvungna att vänta tills alla hade gått. 

Verkligen dela in och säga att ni är bara här för att göra det här”. (Medarbetare) 

 

Sammanfattningsvis kunde workshopen summeras av att gruppen var öppna och inte 

undanhöll sina åsikter utan bidrog till att fundera över vad företaget ville stå för. Känslan 

var att företaget präglades av en stor öppenhet där medarbetarna själva var särskilt bra på 

att framföra sina åsikter, vilket medförde ett djup i diskussionerna om vad företaget faktisk 

ville stå för. Under större delen av workshopen var det huvudägaren och VD:n på företaget 

som drev diskussionerna framåt.  
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4.2.1 SAMMANFATTNING WORKSHOP ETT 

 

Företagets sammanställning av workshopen resulterade i ett strategidokument som 

författarna fått ta del av vilket presenteras i figur 11 där företagets värderingsstyrning 

berördes. De värderingar som representerade medarbetarna i företaget visas i den vänstra 

delen av figur 11. Det är de värderingar som sammanställdes av huvudägaren och VD:n 

inom företaget genom diskussioner där alla medarbetare varit delaktiga. Vidare 

grupperades dessa värderingar i tre olika kategorier där orden enligt företaget i varje 

kategori är synonyma med varandra. Figur 11 är baserad på datainsamlingens arbetsgång 

och strategidokumentet som författarna tagit del av. Frågetecknet symboliserar de ännu inte 

fastställda värderingar som företaget antar. Figuren smalnar av i takt med att de slutliga 

värderingarna växer fram inom företaget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Beskrivning av processen vid utformandet av företagets värderingar. 
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4.3 INTERVJU TVÅ – ÅTERKOPPLING FRÅN WORKSHOP ETT  

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 12. Uppföljning av workshop ett.  

 

Hur väl företagets värderingar stämde överens med medarbetarnas värderingar varierade en 

del inom företaget. En av medarbetarna beskrev det som beroende på storleken av företaget 

och hur väl personerna tog till sig värderingar. Tidigare erfarenheter har varit att 

förutbestämda värderingar som implementerades ned utan förankring hos medarbetarnas 

personliga värderingar inte fått någon verklig genomslagskraft hos medarbetarna. Denna 

person menade på att förutsättningarna för att skapa värderingar som alla kunde stå för var 

väldigt goda i uppstartsfasen som företaget befann sig inom. 

 

“Nu när vi är så få, vi är företaget, i fall inte företagets värderingar stämmer överens med 

våra värderingar, vems värderingar är det i så fall”. (Medarbetaren) 

 

En av delägarna påpekade vikten av att de faktiskt kunde stå för de värderingar som sattes 

upp av företaget, då det var viktigt för honom att företaget faktiskt hade en god etik och 

moral som satte normen för vad företaget gjorde och ville göra. Den tredje personen, vilket 

var en medarbetare höll med om att det var viktigt att värderingarna i företaget stämde 

överens med ens egna värderingar eftersom arbetslivet var en sådan stor del av livet. 

Storleken på företaget hade även betydelse på hur medarbetarna kunde påverka 

utformningen av företagets värderingar. En av medarbetarna ansåg att det inte fanns något 

som hindrade att företaget hade två uppsättningar av värderingar, ett internt och ett 

kundanpassat. Dock var det viktigt att det stämde överens med hur personerna själv tänkte 

och fungerade. Fungerar det skulle det även synas utåt för kunderna.   
 

Det fanns även ett motstånd att bara utforma klyschiga ord anpassade till vad branschen 

efterfrågade och inte vad företaget faktiskt avsåg stå för. Dock fanns det en uppfattning om 

att skapa värderingar som faktiskt stämde överens med kundernas värderingar för att synas 

och visa på att ”det här är vi”. Att jobba för att skapa goda kundrelationer handlade inte för 

medarbetarna om att göra allt kunden ber om i alla lägen, utan istället var det viktigt att 

kunna säga nej till en kund om det fanns en risk att uppdraget kunde bränna ut personal. En 

värdering som togs upp i det sammanhanget var tillit, som beskrevs som ett ömsesidigt 

förtroende mellan kunden och konsulten, vilket upplevdes som en viktig del inom det 

kunskapsintensiva företaget. 

 

På frågan hur allmänna eller precisa värderingarna skulle vara för att tilltala de verksamma 

fanns det spridda meningar inom företaget. En av delägarna tyckte att värderingarna skulle 

vara mer abstrakta. För precisa värderingar tyckte personen kunde liknas mer vid regler än 

värderingar. En annan medarbetare var inne på ett liknande spår att ha värderingar som alla 

kunde passa in på, vilket kunde medföra att värderingarna då blev av mer abstrakt karaktär 

vilket inte sågs som ett problem för denna person. Detta stämde överens med ytterligare en 
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av medarbetarna som nämnde att värderingarna inte fick bli för precisa, då värderingar som 

blev för precisa riskerade bli regler. Denna person efterfrågade en precisionsnivå där 

värderingarna kunde ligga på en mellannivå, det ville säga att värderingarna inte blev för 

precisa men heller inte för allmänna. För en av medarbetarna var det viktiga vid nivån på 

värderingarna att de kunde tilltala en själv med mer precisa, medan företaget kanske skulle 

ha lite mer allmänna värderingar för att kommunicera utåt till kunderna, utan att det blev 

alltför abstrakta. 

 

Samtliga medarbetare inom företaget hade tidigare erfarenheter av värderingsstyrning inom 

olika företag där det främst handlade om att komma till ett färdigt koncept där 

värderingarna redan fanns och där medarbetarna fick anpassa sig efter värderingarna. En 

uppfattning från tidigare erfarenheter hos medarbetarna var att det inte fanns någon 

återkoppling på värderingarna vilket gjorde att det blev mer av en pappersprodukt. 

Medarbetaren såg inte heller någon tydlig koppling till varför de hade de värderingar de 

hade och hur de hjälpte företaget att nå målen. Betydelsen av att sätta värderingarna 

tillsammans sågs av en annan medarbetare som fördelaktig eftersom alla kunde känna igen 

sig i de värderingar som satts upp och det blev lättare att relatera till dem.  

 

“När man tar fram det tillsammans blir det att man får en annan förståelse för vad vi 

menar och varför vi har tagit fram det. Medan ifall det kommer någon annan och säger det 

här är dina värderingar”. (Medarbetare) 

 

Företagets värderingar beskrevs vidare av personen som någonting som ville följas istället 

för en mer påtvingande värdering som skulle följas. En annan intressant notering var att 

storleken kunde ha en betydelse för hur värderingarna skulle följas. En delägare menade på 

att värderingar som sammanställdes hos ett större bolag inte fick något genomslag på 

honom om det inte skedde en konsekvent återkoppling av värderingarna. Personen menade 

att i större bolag togs inte företagets värderingar på lika stort allvar då individen bara såg 

sig själv som en liten del av företaget. En av medarbetarna ansåg att utformningen av 

företagets värderingar tillsammans skapade ett större driv till att faktisk prestera efter vad 

som var överenskommet. Vidare ansåg en annan medarbetare som intervjuades att de 

värderingar som skapades i det lilla företaget lätt blir påverkade från tidigare erfarenheter 

hos tidigare arbetsgivare. En tredje medarbetare ansåg att det var väldigt kul att få ta del av 

gemenskapen som skapades genom att bygga upp värderingarna tillsammans inom 

företaget. Värderingar som redan fanns inom tidigare företag var inget som den personen 

aktivt reflekterade över. Ett påpekande som gjordes när företaget skrev ned värderingarna 

på papper var att det kunde finnas delar av mer informell karaktär som inte togs med. Att 

utforma gemensamma värderingar som medarbetarna inom företaget kunde intyga och leva 

efter sågs därför som en trygghet hos dem i det dagliga arbetet ute hos kunden. 

 

“Jag tror att när det funkar och alla har järnkoll på värderingarna finns det en trygghet 

och man presterar också bättre, det är helt okej att jag agerar på det här sättet för de är i 

enighet med vad vi står för”. (Delägare) 

 

Delägaren menade vidare på att värderingarna som representerade just detta bolag var 

influerade av personliga värderingar hos alla inom företaget. Denne person trodde inte 

heller att värderingarna skulle bli alltför abstrakta, vilket var viktigt vid nyrekrytering där 

denne såg det som deras ansvar att forma personen efter vad som gällde inom företaget.  
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4.4 INTERVJU TRE – SYNEN PÅ STRATEGIDOKUMENTET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Synen på strategidokumentet. 

 

Den allmänna inställningen för hur processen att skapa någonting tillsammans inom 

företaget var positiv, där de intervjuade personerna utryckte sig ha en stark inverkan på hur 

utformningen av värderingsstyrningen har skett. Trots att medarbetarna sällan samverkade 

på kontoret upplevde de att det fanns tillfällen att påverka hur värderingarna formades 

genom bland annat möten. Överlag upplevdes en positiv inställning till utformningen av 

värderingarna.  

 

“Det går enligt plan och det går bra. Vi har grejer vi inte är överens om som vi tagit oss 

igenom på ett bra sätt”. (Delägaren) 

 

Vad som vidare sågs som positivt vid utformningen var att de styrande inom företaget inte 

enbart var aktieägare utan även aktivt verksamma inom företaget, vilket underlättade 

utformningen av värderingsstyrningen tillsammans. Dock fanns det saker som inte var 

gemensamt framtagna, men detta sågs inte som något problem. Medarbetaren tyckte att de 

personer som styr företaget hade så pass stor erfarenhet från att driva företag och att tilliten 

för dessa personer var så pass stor. Vad gällde delaktighet poängterades av delägaren att det 

handlade om en vilja, att delaktigheten vid utformningen av värderingsarbetet kunde skilja 

sig från person till person. Vissa personer ville inte vara lika delaktiga utan överlät detta till 

andra, men ambitionen inom gruppen och från ledningens sida var att skapa en delaktighet 

där alla skulle kunna vara med och påverka. Dock menade denna person att det fanns 

personer inom gruppen som kanske inte ville vara med och påverka allting vilket sågs som 

positivt eftersom åsikter skulle infinnas naturligt och inte vara påtvingande. 

 

Den intervjuade medarbetaren upplevde en stor öppenhet när det kom till att ta fram 

värderingarna tillsammans och påpekade att storleken var viktig för att detta fungerade väl. 

Personen upplevde det öppna klimatet på kontoret som fördelaktigt då det underlättade för 

personerna att interagera med varandra vid förändringar och problem. De värderingar som 

tidigare diskuterades och som sammanställdes utifrån det strategidokument som författarna 

tagit del av i figur 11 ansågs vara representativa för hela gruppen, då det inte var någon som 

direkt avvek från dessa. Personerna som intervjuades såg dessa värderingar som 

representativa för deras personliga värderingar. 

 

Vid tidigare besök hos företaget upplevde medarbetarna att de kände en stark gemenskap 

inom företaget, vilket troddes bero på att personerna hade tidigare erfarenheter av att jobba 

tillsammans. Huvudägarna som intervjuades menade på att liknande personligheter i form 

av tävlingsmänniskor gjorde det lättare för gruppen att komma ihop. Även vad gällde 

sammanhållningen och gemenskapen tycktes storleken ha betydelse eftersom större kontor 
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upplevdes ha en mer splittrad personal där fler grupperingar uppstod. Även uppstartsfasen 

sågs av delägaren vara en bidragande orsak till att de anställda delade uppfattning om att 

det fanns en stark företagskultur och en gemensam värdegrund, där det fanns ett stort 

engagemang för att skapa någonting tillsammans. 

 

“Min erfarenhet är att det finns ett ganska starkt engagemang, det finns ganska mycket 

hjärta i många startups som drar igång.”(Delägaren) 

 

Värderingar som ett underlättande förhållningssätt sågs både som positivt och negativt. Det 

kunde bli ett handikapp ifall företaget ”stirrar sig för blind” på de värderingar som var 

uppsatta, men även någonting positivt i form av att attrahera nya personer att söka jobb på 

företaget då det signalerade en ”det här är vi” känsla, enligt en av medarbetarna. 

Huvudägarna fortsatte argumentera för värderingarnas betydelse, dels utifrån de praktiska 

aspekterna som ett fungerande kontor, till första mötet med kunden, där det handlade om att 

ta alla utmaningar på allvar. Vidare utryckte sig en av de intervjuade medarbetarna att 

värderingarna underlättade integrationen med nya anställda genom att skapa tydliga 

riktlinjer inom företaget. Huvudägaren tyckte att ett ständigt ifrågasättande var en nyckel 

till att utveckla företagets värderingar. För att förankra värderingarna inom företaget borde 

det enligt personen förankras genom att medarbetarna kontinuerligt påmindes om dem, 

annars trodde inte denna person att individerna inom företaget tog till sig de uppsatta 

värderingarna. 

 

Vad som vidare sågs som viktigt för majoriteten av de intervjuade personerna var att få 

värderingarna levande och skapa ett forum där det blir ett ifrågasättande och på så sätt en 

utveckling av värderingarna. Vad som sågs som enkelt enligt huvudägaren var att sätta de 

konkreta värderingarna, men det viktiga var att verkligen förstå innebörden av dessa för att 

kunna handla i enlighet med dem. Där fanns även en stor fördel med att skapa dessa 

tillsammans då de inte enbart blev tomma fraser, eftersom medarbetarna visste bakgrunden 

till dessa ords uppkomst. 
 

“Ser man precis som du säger, resultatet av någonting, tre ord så är det ganska enkelt. 

Men om man förstår resan dit, vart man har varit så kanske de betyder de mer, är de mer 

laddade.” (Huvudägaren) 
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4.5 WORKSHOP TVÅ – SAMMANSTÄLLNING AV VÄRDERINGARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Utformningen av det kunskapsintensiva företagets värderingar. 

 

Workshopen startade med att företagets VD summerade tidigare workshop och gick 

igenom vad som hade diskuterats och dokumenterats. Målet från VD:s sida var under denna 

workshop att hitta värderingar som skulle representera företaget, vilka byggde på tidigare 

personliga värderingar som diskuterades under workshop ett.  

 

De grupperingar i den högra spalten i figur 11 från workshop ett ansågs av de medverkande 

som representativa för dem, vilket var någonting som varje anställd och delägare ställde sig 

bakom och menade på stämde. Grupperingarna gjordes utefter de värderingar som 

medarbetarna själva skrev ner, vilka sedan indelades av företagets VD. Det var därför 

viktigt att få en bekräftelse om att alla var överens om dessa grupperingar. Diskussionerna 

huruvida de olika grupperingarna skulle sammanställas till konkreta kärnvärderingar 

startades av företagets VD. Det öppna klimatet hos företaget visade sig omgående då olika 

personer bidrog med sina perspektiv om de kärnvärden som de såg som representativa för 

företaget. Företagets VD ansåg att den första grupperingen kunde sammanställas under 

ordet kvalitet vilket argumenterades för av denna person. Företagets VD tillstyrkte att den 

översta grupperingen helt byggde på känslor till företaget och menade på att kvalitet 

sammanfattade de två andra grupperingarna. Diskussionerna följde inget tydligt mönster 

utan var helt öppna där bland annat en av delägarna menade på att ansvar var någonting 

som han såg som representativt för företaget, då det enligt honom saknades i samhället.   

 

”Ansvar skulle jag vilja behålla för jag tycker det är ett jättebra ord för det och en 

bristvara i samhället.”(Delägare) 

 

Företagets VD ansåg att ordet ansvar var ett representativt ord för den mellersta 

grupperingen i figur 11, då det omfattade det mesta inom den gruppen vilket även 

instämdes av ytterligare en delägare som menade på att ordet var viktigt att ha som 

företagsvärdering. Alla inom gruppen instämde på att ordet var representativt för företaget. 

Tillvägagångssättet vid framtagandet av företagets värderingar var att hitta ett övergripande 

ord för varje gruppering. Företagets VD menade utifrån den övre grupperingen i figur 15 

från strategidokumentet att engagemang var ett väl representativt ord för alla inom 

företaget, vilket även det instämdes av medarbetarna och delägarna. 

 

”Den första engagemang är ju grymt övergripande på glöd, entusiasm och kreativitet, det 

är ju engagemang.”(VD:n) 
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Huvudägaren sammanfattade snabbt och genomtänkt tre kärnvärderingar som han såg som 

representativa utifrån de grupperingar som illustrerades i figur 11 engagemang, ansvar och 

tillsammans. För att inte låsa sig vid dessa ord för tidigt öppnade företagets VD upp för 

ytterligare diskussion.  

 

”Tre jättebra ord, grymt värdeladdade ord så tänker jag. Frågan är då!! Är det som står 

där rätt?! Saknar ni något begrepp?” (VD:n). 

 

En av medarbetarna inom gruppen instämde på dessa värderingar och menade på att 

värderingarna var representativa för både honom och företaget. Ett annat ord som stack ut 

var kreativitet vilket en medarbetare inom gruppen såg som representativt för den översta 

grupperingen och menade på att det var särskilt viktigt för honom eftersom han vill lösa 

kunders problem om möjligt på nya kreativa sätt. Kreativitet sågs dock inte enbart som 

någonting positivt inom gruppen. Denna värdering skiljde sig hos de olika individerna inom 

gruppen avseende tolkningen av ordets innebörd. Medarbetaren som lyfte ordet hade en 

särskild åsikt som motsåg huvudägarens syn på ordet kreativitet. Argumentationerna för de 

olika kärnvärderingarna som var representativa för den översta grupperingen fortsatte på ett 

utvecklande sätt. Medarbetarna gav sina personliga infallsvinklar på vilket ord som var 

representativt för företaget inom varje gruppering och om detta var någonting som företaget 

kunde leva upp till. De värderingar som diskuterades i den översta grupperingen var 

kreativitet och engagemang vilka de olika personerna inom företaget hade olika 

uppfattningar om. När företaget startades och medarbetarna rekryterades var den översta 

punkten med, engagemang, och VD:n menade på att detta ord var särskilt representativt för 

alla som jobbade på företaget. 

 

Diskussionen fortsatte angående ordet kreativitet, där huvudägaren ansåg att den tidigare 

diskussionen om att lösa kundernas problem på nya sätt, som en av medarbetarna uttryckte 

sig, kunde vara självmotsägande mot företagets vision. Huvudägaren menade att visionen 

byggde på tre ramverk vilka de skulle lösa kunders problem inom. Om medarbetarna 

istället löste samma problem på nya sätt gick detta inte ihop med visionen. Huvudägaren 

tillstyrkte vidare på att värderingarna måste stämma överens med visionen, inte motsätta 

den. 

 

Ytterligare en aspekt som diskuterades av huvudägaren i valet av värderingar var hur 

företaget kunde rekrytera nya medarbetare som passade in på de värderingar som företaget 

antog. Värderingarna skulle enligt huvudägaren kunna attrahera och utgöra basen i hur 

företaget rekryterade rätt personer för dem. Detta var någonting som vidare ansågs kunna 

användas för just rekryteringen och uppfyllde inte personerna dessa så försvann 

möjligheten till anställning.  

 

”Vi ska ha medarbetare som visar engagemang, kreativitet och tar ansvar och vill göra 

någonting tillsammans. Jag tror det, fast det är svårt” (Huvudägaren). 

 

Värderingarna kunde vara någonting som låg till grund för de personer som företaget 

anställde i framtiden enligt företagets VD, vilket sågs som ett positivt verktyg vid 

rekryteringen. En av delägarna påpekade även att besluten måste passa in mot dessa 

värderingar i de dagliga beslut som fattades. 
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Workshopen fortsatte med diskussioner angående de potentiella kärnvärderingarna där en 

av medarbetarna kom tillbaka till den första punkten och ansåg att glöd var ett mer laddat 

ord än vad engagemang var. En av medarbetarna underströk även detta med att glöd 

kanske tilltalade kunderna mer. Denna person pekade vidare på att det spelade mindre roll 

vad de gjorde, utan det viktiga var att de hade glöd för det de gjorde. Huvudägaren inom 

företaget menade på att entusiasm och glöd var nära förknippat med engagemang och för 

honom var innebörden densamma.  

 

En annan fundering som uppkom var huruvida värderingarna faktiskt blev levande inom 

företaget där VD:n hade en tydlig åsikt om sin syn på värderingarna som: 

 

”Vet ni vad jag skulle vilja? I förlängningen att inte behöva presentera alls. Utan om du 

frågar kunderna. Företaget XX vilka är det? Då ska de säga, engagerade, kreativa, tar 

jättemycket ansvar och man ser verkligen att de jobbar tillsammans.” (VD:n). 

 

Erfarenheter från tidigare arbetsgivare diskuterades inom gruppen, där en av medarbetarna 

ansåg att värderingarna som fanns på trycksaker hade en liten förståelse för kunden om dess 

innebörd. Värderingarna var på det sättet helt meningslösa enligt en av medarbetarna i 

gruppen. För att skapa lyckade värderingar ville företaget skapa ett medvetande hos 

kunderna om vilka dem var som företag. För att lyckas med detta menade en av delägarna 

att de beslut som tas inom företaget baserades på de värderingar som företaget satt upp 

tillsammans, allt från mindre beslut som rörde det estetiska på kontoret till hur företaget 

behandlade kunder i vissa situationer. Ett annat sätt som framhölls av huvudägaren var att 

skapa modeller likt andra företag som kommunicerar ut sina värderingar internt med 

strategiskt utvalda platser, detta för att påminna de anställda om vilka företagets 

värderingar var. Värderingarna behövde dock inte enligt gruppen vara nedskrivna utan 

kunde förmedlas på ett subtilt sätt enligt företagets huvudägare. Vad som framstod som 

viktigt var att dessa värderingar kommunicerades ut mot kunderna för att de skulle kunna 

skapa en bild av företagets värderingar. Det handlade inte om att företaget enbart skrev ner 

värderingarna på kuvert eller liknande, utan vad det egentligen handlade om var att 

värderingarna skulle ligga till grund för de beslut som togs, stora som små, enligt företagets 

VD. 

 

”Jag tror det framförallt är internt. Kunderna ska känna, uppleva det här. Så det är vi som 

ska påminnas om det här.”(Huvudägaren). 

 

Ordet tillsammans var någonting som inte diskuterades i någon större utsträckning, utan 

alla inom det kunskapsintensiva företaget höll med om att detta var ett ord som var 

representativt för företaget. 
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4.5.1 SAMMANFATTNING WORKSHOP TVÅ 

 

Sammantaget fanns en djupgående diskussion om hur dessa värderingar kunde utformas 

och hur dessa skulle förmedlas ut på ett effektivt sätt. Personerna som medverkade var alla 

aktiva vid utformandet och framförde sina synpunkter i hur de olika värderingarna borde 

konstrueras. Dessa värderingar resulterade i en sammanställning av företagets värderingar i 

figur 15 nedan. Vad som framstod under denna workshop var förmågan att samarbeta och 

anpassa sig efter varandra. Företagets VD och huvudägare drev diskussionerna framåt men 

öppnade även upp sig för delägarna och medarbetarna för deras åsikt och syn på 

värderingarna. Under workshopen diskuterades de tre grupperingarna i figur 15, vilka 

sammanställdes tillsammans som fyra värderingar som representerade företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Beskrivningen av processen vid utformandet av företagets värderingar. 
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4.6 INTERVJU FYRA – PRAKTISK FÖRANKRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Praktisk tillämpning av värderingarna.  

 

I den avslutande intervjun fick författarna en djupare förståelse om hur medarbetare och 

ägare agerade i det vardagliga arbetet och vid speciella konkreta situationer kopplade till de 

värderingar som företaget tagit fram. Alla de intervjuade personerna uppgav att de började 

morgonen med att stämma av mailen, för att sedan ta tag i de olika projekt som låg på varje 

persons agenda. Huvudägaren påpekade vikten av att komma förberedd till olika möten 

som skedde under dagen och att han lade ner stor vikt vid detta. Att vara väl förberedd vid 

möten och återkoppling efter mötet var viktigt eftersom det visar ett engagemang från 

företagets sida. Arbetet skiljde sig dock en del beroende på ställning inom företaget, där 

huvudägaren lade mycket tid att skapa och bibehålla goda kundrelationer medan delägarna 

och medarbetarna lade vikten vid respektive projekt och utveckling. En av medarbetarna 

satt mycket av tiden ute hos kunder med löpande projekt. Att verka mesta delen ute hos 

kund ställde krav på de anställda att se till bolagets intresse och att ta ett ansvar gentemot 

bolaget vilket den intervjuade personen var noga med.  

  

En av medarbetarna nämnde att om han inte hann leverera vad som lovats till en kund i tid 

handlade det i första hand om att informera kunden vad som har tillkommit som gjorde att 

arbetet inte blev klart i tid. En delägare nämnde vikten av transparens med kunden, där 

kunden involverades i projekten skapade en förståelse ifall arbetet inte blev klart i tid. 

Många av företagets kunder hade förståelse om saker inte blev klara i tid, bara de blev 

informerade om det. Detta ställde krav på företaget som levererade produkten att ta ansvar 

och meddela i tid. Det fanns dock vissa extraordinära händelser där kunden verkligen måste 

ha sin produkt i tid, vilket medförde att företaget fick sätta in mer folk för att lösa 

problemet. Vad som dock ansågs viktigt av samtliga intervjuade personerna var att 

involvera kunden för att på så sätt öka förståelsen om vad som skedde i projektet och vad 

som eventuellt kunde dra ut på tiden. 

 

”Erfarenhetsmässigt är det så att om kunden inte är med i arbetet så är det ganska låg 

förståelse för en sen leverans, medan om de är med så ökar förståelsen.”(Delägare) 

 

En av medarbetarna som intervjuades uppgav tidsaspekten som en påverkande faktor i hur 

denna person agerade ifall arbetet inte blev slutfört i tid. Var det ett mindre projekt jobbade 

personen övertid för att färdigställa leveransen, medan om projektet var mer omfattande så 

involverade personen fler personer inom företaget för att lösa problemet tillsammans. Ett 

annat kreativt sätt var enligt personen att bryta ner och lösa de mest väsentliga delarna i 

projektet. 

 

Agerandet mot en petig och känslig kund som vill optimera sin verksamhet hela tiden sågs 

som positiv hos de intervjuade personerna, eftersom dessa kunder innebar mer jobb. En av 
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delägarna menade på att dessa kunders problem och efterfrågningar ofta kunde brytas ner i 

mindre problem som snabbare gick att lösa om det gjordes kreativt. Genom att bryta ner 

problemet kunde kunden ta del av mindre resultat som i slutändan skulle påverka det 

slutgiltiga målet. En av delägarna menade även att det kan bli en belastning då det kan vara 

svårt att säga nej till kunden. 

 

”Se det positivt, mer jobb, de hade varit värre om de inte kommer och frågar efter jobb för 

då är de kanske inte nöjda med en.” (Delägare). 

 

Både delägare och huvudägaren beskrev sitt arbete som att lösa ett problem inte ett 

symptom och att det handlade om att identifiera problemet på ett engagerat sätt för att 

kunna lösa det. Hittar de inte problemet fanns risken att endast symptomen blev löst, och 

problemet kom tillbaka. Enligt en annan av medarbetarna kunde det vara ansträngande för 

självförtroende att ha en kund som aldrig var nöjd, men menade att detta problem låg i att 

personens erfarenheter inte var tillräckliga för att lösa kundens problem när han inte kunde 

identifiera det problem som kunden ville lösa. Detta kunde enligt honom lösas genom att ta 

hjälp av andra personer inom företaget, med mer erfarenhet att ta till sig kundens problem 

för att leverera en lösning tillsammans. 

 

Något som kan vara ovanligt hos företaget var lugna dagar där agendan var tom. Under 

sådana former fanns det alltid saker som behövde genomföras. Huvudägaren menade på att 

eftersom de var under uppstarten fanns det hur mycket som helst att göra, allt från att sätta 

upp saker på väggarna till att skicka ut inbjudningar. Även policyarbete var någonting som 

genomfördes under sådana dagar. Medarbetaren menade på att under sådana dagar fanns 

möjligheter att avlasta andra personer inom företaget som kanske hade en mer upptagen 

agenda. Under dessa dagar jobbade huvudägaren särskilt mycket på att stärka befintliga och 

nya kundrelationer genom telefonsamtal eller annan korrespondens till befintliga kunder 

som visade ett engagemang till kunderna. Engagemanget upplevdes under hela intervjun 

vara särskilt påtagligt hos de intervjuade personerna eftersom de menade att det fanns saker 

att göra hela tiden, vilket var upp till var och en att det genomfördes.  

 

Vad som också genomfördes under dessa lugnare dagar var förkovring och 

vidareutbildningar för de anställda. Inom IT branschen fanns det alltid saker att lära sig och 

därför krävdes ständig kompetensutveckling vilket prioriterades hos en av delägarna.  

 

”Antingen försöker jag hitta på någonting att göra internt eller så försöker jag avlösa 

någon kollega eller så utbildar jag mig exempelvis ta något certifikat det gagnar 

företaget.”(Delägare) 

 

Förändringar var vanligt förekommande hos företaget, speciellt eftersom det studerade 

företaget befann sig under uppstarten. Hur de olika personerna förhöll sig och reagerade på 

en förändring skiljde sig från de intervjuade personerna. Huvudägarna såg sig själv som 

initiativtagare till förändringar men beskrev en förändring som intressant och engagerande. 

Beroende på omfattningen av förändringen kunde det engagera huvudägaren i olika 

utsträckning. Exempelvis kunde en estetisk fråga om hur någonting skulle se ut inom 

företaget engagera mindre medan om det var en mer omfattande förändring för 

organisationen så engagerade det huvudägaren eller de verksamma inom företaget betydligt 

mer. En av delägarna som intervjuades såg sig positiv till förändringar eftersom det 

tenderade att förbättra någonting. Dock såg han ett bristande engagemang för mindre 
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omfattande förändringar vilket han utryckte, annars kör jag bara, jag stör mig inte på det 

så pass mycket. Generellt var inställningen positiv då förändringar tenderade oftast att göra 

någonting bättre enligt de intervjuade personerna och då krävdes engagemang hos alla inom 

företaget. 

 

”Från någonting dåligt till något bra krävs det lite engagemang” (Delägare) 

 

Medarbetaren hade ett stort förtroende hos ledningen på företaget i att fatta beslut som 

innebar förändringar, då personen ansåg att ledningen fattade välgrundade beslut som 

förbättrade företagets ställning och i sin tur de anställdas arbetssituation. Dessutom ansågs 

möjligheten till att påverka olika beslut som rörde förändringar stor då företaget fortfarande 

var litet vilket innebar att varje röst vägde tyngre än i ett stort företag.  

 

”En förändring kommer ofta inte på direkten, utan man får information som går att 

diskutera och forma över tid. Många gånger när man fått det presenterat i en liten grupp 

har man kunnat påverka mer tills införandet. Ju större man är desto svårare är det. Ett 

företag med 500 anställda har man inget o säga till om. Men om VD:n presenterar något 

om hur vi ska göra o tre av oss tycker det är en förfärlig idé vilket för det till 30 procent av 

företaget. Många gånger är förändringar en kompromiss.” (Medarbetare). 

 

Vad som ansågs attraktivt hos det studerade företaget av medarbetarna och delägarna var 

möjligheten att få påverka inom ett nytt mindre företag. Ordet byråkrati var någonting som 

nämndes mycket av de intervjuade personerna, vilket sågs som någonting negativt och 

invecklat vid beslutsfattandet. En av delägarna var noga med att framhålla att företaget 

borde skapa en familjär identitet som också på sikt skulle växa och generera goda 

finansiella resultat. Goda finansiella resultat var på många sätt målet med verksamheten 

men samtidigt var det viktigt att behålla det roliga i företaget. En av delägarna ansåg att 

personalen gjorde företaget attraktivt att arbeta hos. Delägaren menade att mixen av 

personal gjorde att företaget hade all kompetens för att lyckas inom det valda området. En 

av medarbetarna beskrev anledningen till att han började arbeta på företaget var storleken 

då det enligt honom blev mer flexibelt och kreativt.  

 

”I framtiden vill vi ju att det blir framgång, vi startar bolaget för att det ska vara en 

vinstdrivande organisation, kan man bibehålla alltså det roliga i det, teknik och lek 

kombinera det med någonting nyttigt så tror jag man kommer ganska långt, att personalen 

får vara kreativa”. (Delägare) 

 

Den personliga målsättningen beskrevs av en delägare som oändliga då det hela tiden gick 

att utveckla och bygga på sitt kunnande inom området, vilket enligt delägaren kunde tolkas 

som ett engagemang för den personliga utvecklingen men också ett ansvar gentemot 

företaget som på så sätt fick mer kompetenta medarbetare. 

 

Problem var någonting som företagets medarbetare stötte på dagligen. En av delägarna 

beskrev sig själv som tjurig och engagerad i att verkligen lösa problemet, det handlade 

enligt honom om att ta ett ansvar för att lösa de problem som företaget stöter på. En annan 

av delägarna menade på att alltid försöka lösa problemen själv så långt det är möjligt. Om 

det däremot inte skulle gå att lösa problemen själv kunde medarbetarna involvera fler 

personer för att kunna lösa problemen tillsammans. Vad både huvudägaren och delägaren 

ansåg viktigt var att se sig själv som en lösning av problemet, inte bara lösa symptomen. 
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Med detta menade personen att verkligen förstå problemet och lösa det, då lösningar av 

symptom var kortsiktiga och gjorde att problemen återkom vid senare tillfällen. Vidare 

handlade det enligt honom om att identifiera problemet och se det som en möjlighet för att 

lyckas. 

 

”jag gillar att angripa problem utifrån möjligheten som finns i det, o sen bryta ner det, det 

är när man bryter ner saker då förstår man sammanhanget på nått sätt. Men inte lägga 

energi på symptomen, för då blir man aldrig färdig.”(Huvudägaren). 

 

4.6.1  SAMMANFATTNING AV FÖRETAGETS VÄRDERINGAR 

 

Avslutningsvis beskrev de intervjuade personerna värderingarna som ansågs representativa 

för företaget och vad de innebar för dem själva.  

 

Ansvar ansågs av medarbetaren som väldigt tydligt och svår att misstolka, det handlade 

enligt honom om att ”hålla vad man lovar”, och våga ta ansvar hellre än att låta bli. Detta 

resonemang stöddes även av en av delägarna som utvecklade resonemanget om att det 

fanns ett självständighetsansvar inom värderingen ansvar, det handlade om att försöka vara 

självgående i sin roll som konsult och att alltid försöka göra sitt bästa för att kunna ge 

kunden ett mervärde. Detta ord sågs även av de två andra personerna som att hålla det som 

lovas och samtidigt se till att saker gjordes.  

 

Kreativitet beskrevs som dagligt återkommande i det kunskapsintensiva företaget. Dels 

den tekniska rollen hos företaget och sedan variationen på olika projekt som företaget har. 

En av medarbetarna menade att kreativitet var att lösa problem på nya sätt vilket han såg 

som särskilt kreativt och bra med företaget. Det fanns dock en liten motsättning för ordet 

kreativitet, där företagets huvudägare beskrev ordet som både positivt och negativt. Det 

positiva var att inte låsa sig vid saker och ting utan istället kunna lösa nya kunders problem 

på sätt som tidigare fungerat hos en annan kund och hitta nya tillämpningar för de lösningar 

som företaget besatt. Vad som sågs som negativt var att ordet kreativitet betydde en sak hos 

ägarna med ett ekonomiskt vinstintresse, medan en medarbetare såg det som någonting 

roligt och positivt. Att hela tiden testa på nya saker såg huvudägaren som en kostnad då det 

gick att lösa kundernas på problem på tidigare beprövade sätt. Detta beskrevs dock vidare 

som IT-branschens signum att allting utvecklas vilket krävde nya lösningar. 

 

”Om man gillar att sälja, då vill man veta att det här det jag säljer nu, det har vi gjort förr, 

det vet jag exakt hur vi gör nästa gång. Nästa gång vi gör det kan vi göra det lite snabbare 

o bättre kanske. Medan ingenjörerna, eller programmerarna, de gillar att lösa ett problem 

på ett nytt sätt. För det är lite mer spännande, då får de vara kreativa. Det är svårare att 

sälja med bra vinst, ifall man varje gång måste göra på ett nytt sätt, tänk att bygga hus med 

ny teknik varje gång.”(Huvudägare) 

 

Engagemang beskrevs som delaktighet av medarbetarna, då det handlade om att bry sig 

om företaget och sina kollegor. Huvudägaren såg engagemanget som någonting positivt i 

att attrahera och behålla kunder där han ansåg att engagemang gjorde att kunden uppfattade 

företaget positivt vilket skapade positiva effekter som återkommande kunder. En av 

delägarna inom företaget menade att engagemang var att bry sig om företaget och sina 
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kollegor. Engagemang kunde även innebära viljan att skapa någonting mer, viljan att 

överträffa kundens förväntningar. Slutligen menade delägaren att engagemang gick ihop 

med ansvar där det handlade om att hjälpa till och se till att saker blev gjorda för företaget. 

 

Tillsammans beskrevs av den intervjuade huvudägaren som, likt kreativitet, ett ord han 

både älskade och hatade. Vikten av att faktiskt jobba som ett lag där alla strävar och vill att 

företaget ska växa åt samma håll var en viktig del för företaget. Dock gick det inte att 

involvera varje person i alla beslut, men det var ändå viktigt att varje person kände att de 

hade en chans och en möjlighet att påverka. En annan av de intervjuade personerna som var 

delägare menade på att ordet tillsammans var särskilt viktigt då det enligt honom inte bör 

bli tre olika grupperingar som strävar åt olika håll eller en lång hierarki där besluten fattas 

högt upp och inte har någon förståelse vad som hände längre ner.  

 

”Det är väl det, det är vi som börjat den här resan, man kommer ingen vart även om man 

löser ett problem själv, man kommer ingenstans ensam.”(Delägare) 

 

Tillsammans beskrevs vidare som en värdering där det handlade om att kunna involvera 

andra personer inom företaget för att kunna lösa komplexa problem. Medarbetaren pekade 

vidare på att storleken också har betydelse för det kunskapsintensiva företaget, han 

jämförde det med större bolag där ordet tillsammans inte fått samma genomslagskraft 

eftersom det varit byråkratiskt och det har inte funnits en förståelse för varför vissa beslut 

är tagna. 

 

I tabell 1 har medarbetarnas, delägarnas och huvudägarnas personliga värderingar 

grupperats och sammanställts mot de värderingar som företagets skulle styras på. Under 

första workshopen skrev medarbetarna ned sina personliga värderingar, som författarna 

sedan sammanställde mot kärnvärderingarna för att se hur väl de stämde överens med 

företaget baserat på svaren och iakttagelserna i intervjuerna och workshop ett och två. 
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Kreativitet 
(8 st) 

• Innovation/ 
nytänkande 

•Nyfikenhet 

•Öppna för ideer 

• Intelligenta 
förändringar 

•Högt till tak 

•Mod, våga ta 
risker 

•Möjlighetsorien
terade 

•Se möjligheter 

Ansvar (8 st) 

•Hålla vad man 
lovar 

•Personligt 
ansvar 

•Etik och 
affärsmoral 

•Hålla vad man 
lovar 

•Frihet under 
ansvar 

•Ta ansvar 

•Bidra till en 
bättre värld 

•Leverera vad 
som är bäst för 
kunden 

Tillsammans 
(10 st) 

•Olikheter, 
“jaget för laget” 

•Jag för laget 

•Tillsammans vi 
är ett och inte 
vi och ni 

•Sammarbete, 
hjälpas åt 

•Laget före 
jaget, 
delaktighet 

•Genom 
individuella 
förutsättningar 
jobbar vi 
tillsammans 

•Visa förtroende 
för varandra 

•Lita på 
medarbetaren 

•Högt till tak 
våga tycka 

•Prestigelös 

Engagemang 
(6 st) 

•Visa 
engagemang 

•Engagemang 

•Driv och 
engagemang 

•Engagemang 
och entusiasm 

•Glöd, 
engagemang, 
positiv skapa 
energi 

•Positiv attityd 

Övriga (13 
st) 

•Respekt 

•Respekt 

•Respekt 

•Respekt 

•Respekt 

•Respekt 

•Ha kul 

•Kul på jobbet 

•Roligt på jobbet 

•Kul på jobbet 

• Inte bara sätta 
upp polycier 

•Modernt 

•Kunskapsgener
öst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Medarbetarnas värderingar grupperade efter företagets värderingar. 

 

Figur 17 beskriver hur väl företagets medarbetarvärden stämmer överens med företagets 

slutliga värderingar, figuren bygger vidare på tabell 1 där 71 procent, ”företagets 

värderingar”, innefattade andelen medarbetarvärderingar som stämde överens med, ansvar, 

kreativitet, engagemang och tillsammans och ”Övriga medarbetarvärderingar” 29 procent 

var medarbetarvärderingar som inte stämde överens med företagets uppsatta värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Överensstämmelsen mellan företagets och medarbetarnas värderingar. 
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5. ANALYS  

 

I detta kapitel analyseras resultatet av den empiriska undersökningen utifrån studiens 

teoretiska referensram för att svara på studiens syfte, hur värderingsstyrning utformas i ett 

kunskapsintensivt företag i uppstarten. Teserna är de givna utgångspunkterna vilka är 

centrala för analysen.  

 

5.1 TES 1 

 

Tes 1: Ett kunskapsintensivt företags värderingar kan utformas utifrån medarbetarnas 

föreställningar om vad kunderna anser viktigt under uppstarten. 

 

Utformningen av ett kunskapsintensivt företags värderingar i uppstarten har bland annat en 

utgångspunkt i att skapa en överensstämmelse mellan företagets värderingar och kundernas, 

se Philipson (2011). Under de olika insamlingsformerna uppmärksammade författarna en 

strävan efter överensstämmelse av företagets värderingar gentemot dess kunder. Företagets 

värderingar blir således formade av de normer som kunderna fastställt, jämför Scott (2008), 

normativa pelaren. Medarbetarna bär även med sig tidigare erfarenheter om vad som 

efterfrågas hos kunderna, detta leder företagets värderingar till en efterliknelse från tidigare 

värderingar och tidigare erfarenheter, jämför mimetisk isomorfism, DiMaggio och Powell 

(1983).  

 

Risken med att utforma en alltför kundanpassad värderingsmodell var enligt gruppen att 

värderingarna kunde bli för styrda efter de värderingar som medarbetarna föreställde att 

kunderna ansåg viktiga. Företaget skulle således riskera bränna resurser på mindre 

lönsamma och påfrestande projekt. Detta visade sig under de personliga intervjuerna med 

personerna inom företaget, där det framkom en negativ inställning till att sätta upp ord som 

enbart skulle sända positiva signaler till kunderna och som inte hade någon grund hos 

företagets värderingar. Det var särskilt viktigt att kunna säga nej till kunder som ansågs 

vara väldigt krävande, vilket kunde vara svårt om exempelvis en värdering hade varit 

“kunden framför allt”. Under liknande fall skulle värderingen kunna ta över och 

medarbetarna inom företaget styras till att jobba med en väldigt påfrestande kund. Se 

DiMaggio och Powell (1983) påtvingande isomorfism. 

 

Huvudägaren nämnde att alltför stora avvikelser gentemot kundernas värderingar kunde få 

negativa konsekvenser för företaget. Kunderna granskar enligt honom företagets 

värdegrund inför en eventuell affär, vilket gör det viktigt att ha värderingar som 

överensstämde med kundens för att upprätthålla en positiv goodwill till sina kunder, jämför 

Trevino, et al (2008). Enligt många inom gruppen gjordes det en distinktion mellan 

ovanliga värderingar och hygienvärderingar som kunderna överlag kunde acceptera, vilket 

gjorde att överensstämmelsen utåt mot kund kunde uppnås utan större svårigheter. Det 

skulle ske stora misstag eller värderingar som avviker alltför mycket från gällande normer 

för att kunderna skulle reagera på företagets värdegrund på ett negativt sätt. Se Joyner och 

Payne (2002). En person inom företaget utryckte sig “Jag har hört många skräckhistorier, 

som hur konsulterna inte fick läsa tidningen och var tvungna att gå varje rast till 

fikarummet. De var tvungna att vänta tills alla hade gått. Verkligen dela in o säga att ni är 

bara här för att göra det här”  
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Enligt företagets VD var det väldigt angeläget att kunderna skulle bli medvetna om 

företagets värderingar genom den dagliga kontakten med företaget. Ett särskilt påtagligt 

uttryck från företagets VD löd: ”Vet ni vad jag skulle vilja? I förlängningen att inte behöva 

presentera alls. Utan om du frågar kunderna. Företaget XX vilka är det? Då ska de säga, 

engagerade, kreativa, tar jättemycket ansvar och man ser verkligen att de jobbar 

tillsammans.” Detta ser författarna som ett uttryck som bekräftar tesen att attrahera kunder 

med värderingsstyrningen hos ledningen. Eftersom det är dessa personer som styr 

processen så torde det vara påverkande i utformningen av värderingsstyrningen. Jämför 

Kotter (1995).  

 

Sammanfattningsvis går det att uppnå en god överensstämmelse med kundernas värderingar 

genom att inte avvika alltför mycket gällande normer och värderingar. Det var även viktigt 

att uppnå ett ömsesidigt utbyte vid arbete med kund. En viktig aspekt vid utformningen av 

företagets värderingsstyrning var att kunna tillgodose kundens behov samtidigt som dess 

egna behov inte urholkades. Resultatet av studien ger ett delvis stöd till att värderingarna 

utformas utifrån medarbetarnas föreställningar om vad kunderna anser viktigt i uppstarten. 

 

 

5.2 TES 2 

 

Tes 2: Värderingarna i ett kunskapsintensivt företag förstås bättre av medarbetarna genom 

att involvera dem vid utformningen av värderingsstyrningen under uppstarten. 

 

Att skapa någonting som alla ska förstå och handla efter kan vara svårt att uppnå, speciellt 

om inte olika handlingssätt kunnat utvärderas över tiden i olika situationer. För att kunna 

fastställa vad som är korrekt beteende efter givna situationer behöver dock inte 

medarbetarna ha handlat utefter värdegrunden en längre period. Kunskapen om vad som 

anses vara den rätta handlingen kan enligt författarna skapas genom en interaktion hos 

medarbetarna på företaget.  

 

Denna interaktion bygger på att medarbetarna själva är med vid utformningen av de 

värderingar som företaget antar. Styrsystemet behöver göras begripligt för de anställda för 

att kunna användas korrekt, jämför Simons (1995b). Genom interaktionen skapar 

medarbetarna en mer omfattande bild av vad de olika kärnvärderingarna betyder, vilket 

underlättar deras agerande i den framtida givna situationen. Under processen för hur 

värderingarna skapades har medarbetarnas gemensamma ställningstaganden och 

medverkan i utformningen bildat en värdegrund som de tillsammans kan agera efter, jämför 

denna med att skapa en institution (Burns & Scapens, 2000), där värderingarna växt fram 

över en tidsperiod. Värderingarna skapas genom ett samverkande av medarbetarnas 

beteenden utifrån givna situationer och erfarenheter, jämför Giddens (1984).  

 

För att skapa rätta beteenden inom företaget var det viktigt att formalisera medarbetarnas 

personliga värderingar och integrera dem i företagets. Jämför Noreen (1988). Denna 

kodning sker under interaktionen och involverar individer som absorberar företagets 

värderingar och idéer så att det blir en del av dennes egen karaktär. Jämför Barley & 

Tolbert (1997). 

 

Den sammantagna bilden av workshop ett och två var att utforma en värderingsstyrning 

utefter de värderingar som diskuterats. Värderingarna har diskuterats för att skapa en 
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förståelse hur personerna kan agera i givna situationer utan att personerna har varit med om 

den given situation. Jämför enaction, Quattrone och Hopper (2001). Under workshop ett 

relaterades de olika värderingarna till olika givna situationer som var vanligt 

förekommande i deras vardag. Detta anser författarna skapar en förståelse för värderingarna 

utan att agera efter dem i verkligheten. Detta förhållningssätt skapas genom den 

institutionella förändringen som drivs av medarbetarna och ledningen tillsammans på 

företaget. Att skapa värderingar under uppstarten tillsammans har varit positivt då detta 

även skapade en kunskap värderingarna hos medarbetarna. 

 

Förståelsen för värderingarna kan i ett kunskapsintensiva företaget i uppstarten jämföras 

vid en väg med två riktningar där destinationerna samspelar med varandra. I den ena änden 

den teoretiska kunskapen och i den andra änden praxis. Under en förändring, såsom 

utformningen av värderingsstyrning, inom ett kunskapsintensiva företaget kan förståelse för 

värderingarna skapas utav den praxis som medarbetarna bär med sig genom tidigare 

erfarenheter och kunskaper om vad som är rationella handlingar. Vanligtvis skapas praxis 

genom handling, så även i det kunskapsintensiva företaget. Medarbetare har genom tidigare 

arbetsuppgifter skapat erfarenheter om hur företaget bör agera i olika situationer. Denna 

tidigare erfarenhet speglar sig väl i hur medarbetarna vill att företagets värderingar ska 

utformas. Jämför Macintosh och Quattrones (2010). 

 

Resultaten tyder på att medarbetarna har en god förståelse för värderingarnas innebörd, 

detta samband kan ligga i den gemensamma utformningen av företagets värderingar. Ett 

tydligt mönster är att de diskussioner som ägt rum under workshop ett och två speglar sig i 

hur personerna förhåller sig till värderingarna och hur de skulle handla i givna situationer. 

Genom interaktionen mellan medarbetarna och företaget i utformningen skapades en 

bredare förståelse för hur värderingarna tolkades, vilket skapade ett underförstått 

förhållningssätt om hur värderingarna tillämpades. Jämför Barley och Tolbert (1997) där 

värderingarna kan ses som mer institutionaliserade på grund av medverkan av 

medarbetarna vid framtagningen av värderingarna. Förståelsen för värderingarna har även 

påpekats bero på företagets storlek där medarbetarnas värderingar verkligen genomsyrar 

företaget. Erfarenheterna från större företag var att värderingarnas innebörd inte fick 

samma förståelse, vilket berodde på att medarbetarna inte ansåg dessa stämma överens med 

deras egna värderingar. 

 

Förståelsen för värderingarna torde alltså i ett kunskapsintensivt företag kunna skapas 

genom interaktion mellan medarbetarna och företaget. En lyckad interaktion skapades 

genom att givna situationer diskuterades och innebörden av de olika värderingarna. 

Värderingarnas innebörd förstods väl hos medarbetarna, vilka bygger på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Resultatet ger ett delvis stöd för tesen eftersom att 

värderingarna inte användes praktisk utan byggde på tidigare erfarenheter för hur de 

agerade i en given situation. 
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5.3 TES 3 

 

Tes 3: Medarbetarnas värderingar påverkar i hög utsträckning hur företagets värderingar 

utformas i ett kunskapsintensivt företag under uppstarten.  

 

Vid utformandet av ett kunskapsintensivt företags värderingsstyrning ställdes frågan till 

företaget hur viktigt det var att medarbetarnas värderingar skulle överensstämma med 

företagets värderingar. Detta tema fick gruppen i företaget ta ställning till vid workshopen 

och vid enskilda intervjuer. Där framkom det att det var viktigt att de skulle ha en 

värderingsstyrning som överensstämde med deras egna värderingar, se Philipson (2011). 

Under processen för utformningen har ledningen drivit och influerat företagets medarbetare 

till de slutliga värderingarna, jämför Kotter (1995). Genom den starka ledningen i 

utformandet har detta minskat företagets förmåga att gå i fel riktning, jämför till skillnad 

från Quattrone och Hopper (2001) drift.  

 

Under denna process har även medarbetarna påverkat de slutliga värderingarna genom den 

interaktion som varit under workshop ett och två, där de fått möjligheten att argumentera 

för sin ståndpunkt, jämför detta med Ransson, et al (1980) som menar på att samordna 

personalen och övriga resurser för att forma förändringen över tiden. Medarbetarnas 

värderingar har därefter utformats till företagets slutliga värderingar som är gemensamma 

både för medarbetarna och företaget, jämför script (Barley & Tolbert, 1997). 

 

Ordet ansvar sågs av en av medarbetarna som ett socialt ansvarstagande gentemot det 

samhälle som företaget verkade i. Att denna värdering fick betydelse berodde hos honom 

att det var en brist i samhället att visa ansvar utåt. Huvudägaren ansåg att en påverkande 

faktor till att utforma en värderingsstyrning var dess kunder då de satte krav på företaget att 

agera i enlighet med sina och dess egna kunders värderingar. Detta medförde att ordet 

ansvar berodde inom företaget som ett mål i sig för att uppnå en högre ansvarskänsla mot 

samhället men också som ett medel för att uppnå bättre kundrelationer. Den gemensamma 

nämnaren i ordet ansvar var en vilja att göra rätt för sig, både internt gentemot sig själva 

såsom externt gentemot kunden. Värderingen fick en relativt hög andel av medarbetarnas 

svar.  

 

Ordet tillsammans, var förekommande i något fler fall av de nedskrivna 

medarbetarvärderingarna. Dessa kom i viss mån från det tidigare företags värderingar som 

medarbetarna arbetade hos. Medarbetarnas tidigare erfarenheter från företaget kunde 

möjligtvis bidra till att den värderingen delades av så många inom företaget, se DiMaggio 

och Powell (1983). Tillsammans beskrevs som att få företagets anställda gå i samma 

riktning samt att dela på den kunskapsbank som de besatt tillsammans för att lösa problem.  

 

Ordet engagemang delades av en mindre andel av medarbetares personliga värderingar. 

Engagemang beskrevs som att bry sig om sina kollegor och sina kunder. Engagemang var 

enligt huvudägaren och VD:n väldigt viktigt för att skapa goda relationer till både 

kollegorna och kunderna. Även detta ord härstammar från den tidigare arbetsgivaren som 

större delen av medarbetarna kommer från. Se DiMaggio och Powell (1983).  

 

Kreativitet var slutligen en värdering som delades av på samma nivå som ansvar av 

medarbetarnas personliga värderingar. Att just denna värdering hade en stark förankring 

hos företaget kunde vara att IT-branschen kännetecknas av ständig utveckling för att finna 
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nya lösningar. En påverkande faktor enligt huvudägaren var den tekniska utvecklingen på 

marknaden vilket innebar att medarbetarna ständigt behövde utvecklas i takt med tiden. För 

att uppfylla affärsidén om att ständigt utvecklas och att finna nya vägar för att lösa 

kundernas komplexa problem var det enligt huvudägaren viktigt att personalen kunde tänka 

utanför boxen och vara kreativa. Branschen kännetecknades även av en ständig utveckling 

att finna nya kreativa lösningar, vilket sannolikt hade en påverkan till den starka förankring 

värderingen hade hos medarbetarna. Se Quattrone & Hopper (2001).  

 

Överensstämmelsen mellan företagets och medarbetarnas värderingar ansågs av författarna 

vara väldigt hög, då totalt 71 procent av medarbetarvärderingarna underbygger de fyra 

slutgiltiga värderingarna som företaget kommer att styras på.  En överensstämmelse med 

100 procent hade kunnat vara möjlig genom att utöka antalet ord. Att skapa en hög grad av 

överensstämmelse genom att lägga till ytterligare ord riskerar att förståelsen blir lägre, 

jämför Hebel (1998). En lägre förståelse för värderingarna som företaget ska styras på beror 

på att medarbetarna inte kan visualisera de olika värderingarna. Jämför Simons (1995a). 

Avvikelsen i överensstämmelsen kan även berott på hur ledningen styrde utformningen av 

företagets värderingar.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att medarbetarnas individuella värderingar har 

en hög överensstämmelse med ett kunskapsintensivt företags slutliga värderingar. 

Medarbetarnas värderingar har således en stor påverkan på det kunskapsintensiva företagets 

slutliga värderingar. Resultatet ger starkt stöd för tesen vilket kan bero på företagets storlek 

i uppstarten där medarbetarna är starkt förknippade med företaget.  

 

 

5.4 TES 4 

 

Tes 4: Utformningen av värderingarna i ett kunskapsintensivt företag påverkas olika 

mycket av de verksamma i företaget beroende på deras positioner. 

 

Från första intervjun och första workshopen diskuterades vilka värderingar företaget skulle 

styras på. I det studerande företaget hade både huvudägaren och VD:n en väldigt stark 

personlig utstrålning och ett starkt engagemang för att skapa värderingsstyrning i företaget. 

Denna påverkande faktor gjorde att huvudägaren och VD:n influerade delägarna och de 

anställda att ta egna initiativ kring hur de skulle kunna utforma en gemensam 

värderingsstyrning för att skapa ett bra resultat. Under workshop ett och två upfattade 

författarna en stark ledningsförmåga från företagets huvudägare, vilket till viss del kan 

spegla värderingarnas utformning. Under förändringsprocessen har företagets huvudägare 

drivit förändringen med en tydlig vision, jämför Kotter (1995). Ledarens roll har visat sig 

särskilt påtaglig vid utformningen där dennes tidigare erfarenheter speglade det nya 

företagets, detta visade sig även genom medarbetarna som försökte att skapa företagets 

värderingar baserade på tidigare erfarenheter, jämför Quattrone och Hopper (2001).  

 

Under studiens gång har vissa av de intervjuade personerna poängterat delaktigheten under 

en förändring, vilket ansågs naturligt då alla inte har samma behov att påverka på samma 

sätt. Från författarnas sida upplevdes detta som att företagets VD och huvudägaren hela 

tiden försökte involvera samtliga medarbetare inom företaget för att medarbetarna ska 

kunna representera och handla efter de uppsatta värderingarna. 

 



44 

De valda ordens betydelse kan vidare anses variera inom gruppen vilket synliggjordes 

under sista intervjun där författarna upplevde en betydelseskillnad i ordens innebörd 

beroende på personens ställning. En av företagets anställda såg ordet kreativitet på ett 

utvecklande och inspirerande sätt att skapa nya innovativa lösningar på både nya som 

gamla problem. Detta var någonting som skilde sig från hur företagets huvudägare såg på 

värderingens betydelse. Företagets huvudägare var väl införstådd till hur de anställda var 

fria att uppfatta värderingen, då ordet kan ses från dels ett personligt utvecklingsperspektiv 

och ett företagsekonomiskt perspektiv. Huvudägaren menade på att det inte var ekonomiskt 

försvarbart att avsätta resurser för att lösa gamla problem på nya sätt då de kan lösas på de 

äldre mer beprövade sätten. Detta kan jämföras vid en mindre lyckad kodning inom 

institutionen för hur dessa värderingar uppfattades inom företaget. Se Barley och Tolbert 

(1997).  

 

Vad som dock inte går att utesluta är de olika situationernas påverkan i besluten som 

medarbetaren fattar i sitt dagliga arbete, detta medför att rationellt beteende för en situation 

under en viss specifik tidpunkt inte nödvändigtvis behöver vara rationellt beteende under en 

annan tidpunkt då nya element uppkommer, vilket gör varje situation unik i sin karaktär. 

Jämför Andon, et al (2007). 

 

Sammanfattningsvis går det att fastslå att värderingarna hade olika innebörd inom det 

studerade företaget. Värderingarnas betydelse framhävdes av VD och huvudägare på ett 

starkt sätt som kan varit en påverkande faktor till att influera övriga medarbetare att ta till 

sig värderingarna. Det går dock inte att utesluta att huvudägarens och VD:ns personligheter 

påverkade utformningen av värderingarna. Slutligen är ledande personer viktiga vid 

utformandet av företagets värderingar. Resultatet av studien styrker delvis tesen om att 

värderingarna påverkades olika mycket beroende på personernas ställning inom ett 

kunskapsintensivt företag i uppstarten.  
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6. SLUTSATS 

 

Värderingsstyrning i ett kunskapsintensivt företag i uppstarten vägleder medarbetarna att 

handla och arbeta mot företagets mål.  Under utformningen av värderingsstyrning är det 

viktigt att de verksamma inom företaget involveras tidigt i processen. En tidig involvering 

leder till en hög förståelse om innebörden av de värderingar som ett kunskapsintensivt 

företaget ska styras på. Detta är väldigt viktigt ur ett institutionellt perspektiv då 

interaktionen skapar en förståelse om hur värderingarna ska användas i praktiken inom ett 

kunskapsintensivt företag.  

 

Vid utformningen av värderingarna i ett kunskapsintensivt företag kan författarna dra 

slutsatsen att de framtagna värderingarna påverkas i viss mån utifrån medarbetarnas 

föreställningar om vad kunderna anser viktigt. För att uppnå en överensstämmelse som 

leder till goda relationer mellan företaget och dess kunder är det viktig att vara tydlig i valet 

av värderingar och att dessa fungerar som ett verktyg i den dagliga kontakten med 

kunderna. Detta är en viktig aspekt vid utformningen av företagets värderingar, då 

värderingarna även kan användas som ett kommunikativt verktyg i att attrahera kunderna 

för ett kunskapsintensivt företag.  

 

Medarbetarna har inom ett kunskapsintensivt företag i uppstarten en stor påverkan på 

företagets slutliga värderingar vilket beror på storleken och möjligheten till att påverka 

under uppstarten. Även tidigare erfarenheter speglar sig i de värderingar som är framtagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Balans mellan företaget, medarbetarnas och kundernas värderingar.  

 

Utformningen av värderingarna i ett kunskapsintensivt företaget påverkas av företagets 

kunder och medarbetarnas värderingar. Under utformningen handlar det om att skapa en så 

bra balans mellan de olika typer av värderingar som visas i figur 18. Den svarta ytan 

symboliserar graden av värderingarnas överensstämmelse. Slutsatserna tyder på att 

utformningen av värderingsstyrning i ett kunskapsintensivt företag påverkas både av 

medarbetarna och kunderna. 
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Slutligen kan författarna dra slutsatsen att huvudägarna hos ett kunskapsintensivt företag i 

uppstarten kan utgöra en drivande part under utformningen genom en tydlig vision att 

utforma företagets värderingar. Ställningen inom ett kunskapsintensivt företag i uppstarten 

har således betydelse för utformningen av företagets värderingar. En viktig utgångspunkt 

från huvudägarnas sida under utformningen är att skapa värderingar som de verksamma 

inom företaget kan identifiera sig själva med. Slutligen är det viktigt att företagets kunder 

uppfattar företagets värderingar på ett positivt sätt genom den dagliga kontakten. 

 

Utformningen av värderingsstyrning i ett kunskapsintensivt företag kan sammanställas i 

fem punkter: 
 

 Kunskapen om värderingarnas användning erhålls genom den gemensamma 

utformningen av företagets värderingar i ett kunskapsintensivt företag i uppstarten.  

 Det är viktigt att ledningen i ett kunskapsintensivt företag under uppstarten har en 

tydlig vision och involverar samtliga medarbetare vid utformningen av 

värderingsstyrning. 

 Det är viktigt att företagets värderingar stämmer överens med medarbetarnas 

värderingar i ett kunskapsintensivt företag under uppstarten. 

 I ett kunskapsintensivt företag kan överensstämmelse gentemot sina kunders 

värderingar ses som någonting positivt. Där är kundperspektivet en viktig del vid 

utformningen av värderingsstyrningen inom ett kunskapsintensivt företag under 

uppstarten.  

 Värderingarna hos ett kunskapsintensivt företag syftar till att skapa en stark identitet 

hos kunderna vilket sker genom den dagliga kontakten. Detta görs i slutänden 

genom att medarbetarna agerar i enlighet med företagets värderingar. 
 

 

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Värderingsstyrning är ett sätt att styra företag på, där det finns många intressanta 

undersökningar att göra. Eftersom denna studie handlar om hur ett kunskapsintensivt 

företag utformar sin värderingsstyrning, vore det därför intressant att göra en uppföljning 

på hur dessa värderingar förankras inom företaget.  Det skulle även vara av intresse att se 

hur medarbetarna lever och fattar besluten med värderingarna som grund i framtiden. Hur 

ser det fortsatta användandet av värderingarna ut, är det någonting som riskerar att bli en 

floskel som sitter på väggen, och hur ska värderingarna bli en levande del i företaget. Det 

kan vara av intresse att studera ett flertal företag med hjälp av denna studie för att se om det 

finns kopplingar för att ytterligare kunna stärka eller förkasta teserna. 

 

Det studerade kunskapsintensiva företaget befinner sig i uppstarten vilken är temporär. Det 

vore intressant att studera ett kunskapsintensivt företaget i dess tillväxtfas och hur nya 

personer integreras med företagets värderingar. Vidare är det av intresse att se hur 

värderingarna lever vidare inom företaget under tillväxtfasen. 
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 BILAGOR 

 

BILAGA 1. INTERVJU MED FÖRETAGETS HUVUDÄGARE 

 

3 mars och 10 mars 2014, genomfördes med VD samt en av huvudägarna. 

 

1.1 Berätta lite om dig själv, bakgrund, utbildning, tidigare erfarenheter, nuvarande 

befattning.  

 

1.2 - Berätta lite om företagets vision och affärsidé 

 

2. - Vad vill företaget förknippas med? Varför känner du starkt för denna bild som ska 

förknippas av företaget? 

 

2.1 - Är detta något som kan ligga till grund för utformningen av värderingarna? hur? Är 

det något som ni vill uppbacka värderingarna med (Vision, affärside, förknippning).  

 

3. - Ni efterfrågar en värderingsmodell, varför? Vad vill ni uppnå? Varför tror du att det är 

viktigt inom ert företag? 

 

3.1 - Tidigare erfarenheter av värderingsarbete. Hur gick det till? Vad var positivt och 

mindre positivt med det? 

 

4. - Vilka är de anställda? Bakgrund - vilket företag/ utbildning (och högskola). Vad präglar 

dessa personer? (kunskap, social förmåga, driv) 

 

5. - Är det viktigt med “samsyn” under värderingsarbetet, dvs att alla har gemensamma 

värderingar? På vilket sätt?  

 

5.1 - Kan det finnas någonting som tyder på att det kan vara bra med en icke samsyn på 

värderingarna. Exempelvis att det skapar en positiv debatt inom organisationen i er 

expansiva fas. 

 

5.2. – Har du haft några positiva erfarenheter där medarbetarnas värderingar stämmer 

överens med organisationens. 

 

5.3 - Finns det en hög grad av samsyn bland de nyanställda i form av värderingar just nu? 

 

5.4 - Vilken grad av samsyn krävs för att utforma värderingarna för er? Hur prioriterar ni 

värderingarna som i slutändan blir företagets kärnvärden.  

 

6. -Vilka fördelar respektive nackdelar ser du i ditt företag att de anställda har handfasta 

riktlinjer i form av uppsatta kärnvärderingar som stöd i uppstartsfasen? 

 

7. - Vad anser du driver ert företag till förändring, är det kunskapen hos andra konkurrenter 

som ökar vilket gör att ni måste utvecklas (Normativ), är det osäkerheten om vad som är 

gångbart och ni efterliknar konkurrenterna (Mimetisk) eller är ni helt enkelt tvingade och 

styrda av de större företagen (påtvingande)? 
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BILAGA 2. ÅTERKOPPLING FRÅN WORKSHOP ETT 

 

Intervju två 25 mars 2014 genomfördes med två ägare och två anställda. 

 

1. - Berätta lite om dig själv, bakgrund , utbildning, tidigare erfarenheter, nuvarande   

arbetsuppgifter i företaget.  

 

2. - Är det viktigt för er att värderingarna representerar er eller ser ni hellre att de ska 

stämma överens med era kunders värderingar? 

 

3. - Vilken precision känner du att värderingarna måste ha för att tilltala dig? Ett exempel 

kan vara att ha värdering som säger att man passar tider, vilket är precist och ger lite 

utrymme för tolkning, till skillnad från flexibel som ger ett större utrymme för tolkning.  

 

4. - Vad tror ni fördelarna är med att skapa en värderingsstyrning i denna fas i ert företag? 

Till skillnad från tidigare arbetsgivare där ni kommit till färdiga värderingar. 

 

BILAGA 3. SYNEN PÅ STRATEGIDOKUMENTET 

 

Intervju 3, 3 april 2014 tillsammans med huvudägare, delägare och en anställd. 

 

1. Hur tycker du att processen går med att forma någonting tillsammans? Värderingarna. 

 

2. Många inom företaget upplever en ganska stark företagskultur, varför tror du att 

företagskulturen upplevs som stark inom företaget? 

 

3. Kan ni stå för värderingarna som är skrivna i strategidokumentet? På vilket sätt?  

 

4. Hur tolkar ni de värderingarna som finns formulerade?  

 

5. Kan värderingarna underlätta ert agerande i det vardagliga arbete?  

 

BILAGA 4. PRAKTISK FÖRANKRING 

 

Intervju fyra Genomfördes 25 april, med en huvudägare, två mindre ägare och en anställd 

 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? utveckla/förklara. 

 

2. Du kommer till en kund, tar på dig ett arbete, lovar att leverera det i tid, du hinner inte, 

vad gör du? (Ansvar, tillsammans, kreativ) 

 

3. Du har en petig och känslig kund som aldrig är nöjd och som hela tiden vill optimera sin 

verksamhet, hur agerar du? (Kreativitet) 

 

4. Vad ser du som attraktiv hos det företag du jobbar på? Vad är dina mål med att jobba 

här? (Engagemang) 
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5. Du upplever dig ha en lugn dag på jobbet, vad gör du då? (ansvar, tillsammans) 

 

6. Hur reagerar du när din chef säger att ni ska genomgå en förändring, hur beteer du dig till 

förändringen (Engagemang)  

 

7. Hur hanterar du ett problem i jobbet? utveckla/förklara. 

 

8. Vad betyder Kreativitet för dig? 

 

9. Vad betyder Tillsammans för dig? 

 

10. Vad betyder Engagemang för dig? 

 

11. Vad betyder Ansvar för dig? 

 

 

BILAGA 5. TIDSPLAN INTERVJUER WORKSHOPS 

 

Intervju ett genomfördes 3 och 10 mars. Den sammanlagda tiden på dessa två intervjuer 

90 minuter 

 

Intervju två genomfördes 25 mars med fyra personer. Den sammanlagda tiden för dessa 

intervjuer 60 minuter  

 

Intervju tre genomfördes 3 april med tre personer. Den sammanlagda tiden för dessa var 

40 minuter 

 

Intervju fyra genomfördes de 25 april med fyra personer, en huvudägare, två mindre ägare 

och en anställd. Den totala intervjutiden var 105 minuter. 

 

Workshop ett genomfördes 14 mars med samtliga anställda. Tiden för workshopen var 45 

minuter. 

 

Workshop två genomfördes 7 april med samtliga anställda. Tiden för workshopen var 60 

minuter.  

 

Totalt antal intervjuer uppgick till 13 stycken samt två workshops med företaget, den totala 

effektiva tiden har varit 6 timmar och 40 minuter. Vid samtliga intervjuer och workshops 

har författarna spenderat tid både före och efter med företaget. 

 


