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FÖRORD 

Slutet på en resa är nära. En resa med kunskap, vänskap och nyfikenhet packat i väskan. En resa 

som gett nya verktyg, glädje och öppnat dörrar på glänt för framtiden. I det här arbetet fick vi 

chansen att fokusera på något som verkligen engagerar oss, ledarskap och organisationskultur. 

Tillsammans med en metod som fokuserar på styrkor och vad som fungerar. Om det är metoden 

som smittat av sig på arbetets process eller en tillit som byggts under två års studier tillsammans 

låter vi vara osagt, men även vårt samarbete och återkopplingar har varit styrkebaserat och 

positivt. Ibland så osannolikt positivt och problemfritt så vi har fått fråga oss om vi har missat 

något längs vägen. Det har visat sig att det har vi inte, utan det gedigna intresset för ämnet, 

respekten för varandras personligheter och kunskaper, tillsammans med en tydlighet i studiens 

process framtagen av oss båda är de framgångsfaktorer vi själva kan identifiera. Så, när vi nu 

närmar oss slutet är det med en viss kluvenhet. Lika skönt som det är att få sätta sista punkten, 

lika tråkigt känns det att inte stämma av funderingar via Messenger och Skype regelbundet. Som 

tur är vill organisationen att vi fortsätter vårt arbete, vilket leder till att vårt samarbete fortsätter 

bortom sista punkten i denna rapport. Så ett stort tack till vår studerade organisation som lät oss 

genomföra denna studie hos er.  

Ett arbete med en rapport kräver även bra handledning och en stödjande omgivning, och vi hade 

turen att ha båda på plats. Så ett stort tack till vår handledare Johan Lilja som med sin expertis 

inom ämnet har guidat oss när vi haft funderingar kring vägval. Självklart vill vi även tacka våra 

respektive familjer, William, Ronnie, Siri och Freja som låtit oss sväva iväg i tankar och dragit oss 

undan för att ta oss framåt på vår resa. Nu får ni tillbaka oss, fulla med energi och nya insikter!  

Vi vill även tacka varandra för ett fint samarbete. Otaliga gånger har man mötts av ”så himla bra” 

när man öppnat sin meddelandefunktion på telefonen, positiva kommentarer på något man tänkt 

eller skrivit och stöd när man kört fast i en tanke. Att få vara i ett fungerande team är en ynnest 

som vi fått chansen att njuta av.  

 

Knivsta och Malmö, maj 2018 

Cecilia Eckervig & Tove Madsen 
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SAMMANFATTNING 

Traditionellt inom området för kvalitetsteknik har fokus legat på de så kallat "hårdare delarna" 

såsom statistisk uppföljning av processer, mätningar och problemlösningsmetoder. Tidigare 

forskning har identifierat att en av de huvudsakliga orsakerna till att kvalitetsinitiativ inte når 

framgång är att organisationen misslyckas med att skapa en kultur som stödjer 

förbättringsarbetet. Trots att kultur identifierats som en nyckel till framgång finns det en 

kunskapslucka kring hur och om kultur, och då kanske främst kvalitetskultur, kan skapas. Kultur 

består till stor del av dess värderingar och att dessa är accepterade av medarbetarna. Den här 

studien syftar till att bidra med kunskapsutveckling kring hur metoden Appreciative Inquiry (AI) 

kan användas i praktiken i organisationers arbete med värderingar och kultur, och identifiera 

möjliga effekter av detta.  

En deskriptiv fallstudie genomfördes inom en organisation i södra Sverige, genom två 

dialogbaserade workshops, en enkätstudie och dokumentstudie.  

Resultatet visar att AI är en metod som möjliggör strukturerad dialog gällande värderingar och 

beteenden kopplade till dessa. Vidare bidrar metoden till att levandegöra en organisations 

värderingar genom att medarbetare både upplever och uppvisar en förändring gällande enighet 

och förståelse för värderingarna inom den studerade organisationen. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, kultur, värderingar, Appreciative Inquiry, kvalitetsteknik, 

offensiv kvalitetsutveckling, TQM, kvalitetskultur, ledarskap  

  



   
 

 
 

ABSTRACT 

Through tradition there has been a focus on "hard values" within total quality management, for 

an example statistical process measurements and problem-solving techniques. Research identifies 

the failure to create a supportive culture for improvements as one of the main reasons why 

organizations fail in their quality management initiatives. Despite the knowledge that culture is a 

mayor key to success, there is a gap of knowledge to how, and even if, it is possible to create a 

supportive quality culture. What defines culture is to a large extent the values it is based up on, 

and that the coworkers within an organization take ownership of these values. The purpose of 

this research is to contribute with knowledge towards how Appreciative Inquiry (AI) can be used 

within organizational work with values, culture, and to identify possible effects, if any, of the 

method.  

An explanatory case study at an organization in the south of Sweden was conducted through two 

dialogue-based workshops, an online survey, and a document study.  

The result shows that AI creates a structured dialogue about values and value-related behaviors 

and succeeds in bringing organizational values to life. This is shown though both the perceived 

and demonstrated changes within coworkers, towards being in agreement and understanding the 

values within an organization.  

 

Keywords: Organizational culture, values, Appreciative Inquiry, total quality management 

(TQM), quality culture, leadership. 

  



   
 

 
 

BEGREPP 

Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling innebär ett ledningssystem som baseras på grundläggande 

värderingar om kundfokus, ständiga förbättringar, processorientering och allas delaktighet. Dessa 

värderingar ska ligga till grund och vägleda företag i sitt agerande, arbete och problemlösning. 

Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur innefattar vanligtvis de normer, idéer och värderingar som 

karakteriserar en organisation och anses beskriva ideal och grundprinciper för förståelse och 

beteenden inom organisationen. Kulturen delas av medlemmar i en grupp och definieras av sättet 

man gemensamt ser på sig själv och sin omgivning. En organisationskultur anses existera på flera 

nivåer. Värderingar är en av de nivåerna tillsammans med artefakter och antaganden eller 

uppfattningar.  

Värderingar 

En värdering kan ses som en guidande vägledning till ett önskat beteende för individer i en 

organisation. Värderingar är ofta formulerade och kommunicerade till gruppens medlemmar. 

Som arbetstagare väljer man att ansluta sig till värderingarna.  

Appreciative Inquiry 

Det grundläggande tankesättet bakom Appreciative Inquiry (AI) är att minska det negativa fokus 

som ofta präglat problemfokuserade arbetssätt vid förändring och förbättring av organisationer.  

Metoden är ett verktyg för att skapa förändring genom positiva och systematiska dialoger som 

genererar berättelser och där gruppen tillsammans utforskar framgångar, styrkor och vilka 

lärdomars som kan dras av dessa upplevelser. 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till denna uppsats inklusive aktuell forskning och behov av 

kunskapsutveckling inom ämnena organisationskultur och värderingar med relevans för studien. Studiens 

problemområde beskrivs och kapitlet avslutas med syfte.  

1.1 BAKGRUND 
Det ställs höga krav på organisationer att vara framgångsrika och att klara måttet gentemot högre 

ställda krav ifrån kunder (Bergman & Klefsjö, 2012) .  

Ett sätt för företag att föregå kundernas behov är att vara offensiva i sin kvalitetsutveckling. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) innebär offensiv kvalitetsutveckling ett ledningssystem som 

baseras på grundläggande värderingar om kundfokus, ständiga förbättringar, processorientering 

och allas delaktighet. Dessa värderingar ska ligga till grund och vägleda företag i sitt agerande, 

arbete och problemlösning.  

Resultaten av olika kvalitetsfrämjande initiativ har ofta varit positiva och har lett till nöjdare 

kunder och medarbetare och har på så vis bidragit till ekonomiska framgångar (se bland annat, 

Hansson & Eriksson, 2003 och Hendricks & Singhal, 1999). Framgångarna sprids och har lett till 

många modeller och verktyg som appliceras i organisationer över hela världen. Både inom Sverige 

och internationellt har kvalitetsmodellerna flertalet benämningar såsom Quality Management 

(QM), Total Quality Management (TQM), total kvalitet och som nämnts ovan, offensiv 

kvalitetsutveckling, detta trots att ämnet de berör är liknande (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Gemensamt för modeller och verktyg är att fokus länge legat på de ”hårdare” delarna av 

kvalitetsteknik så som exempelvis statistisk uppföljning av processer, mätningar och 

problemlösningsmetoder (Shahin & Dabestani, 2011). I motsats menar man att de mjukare 

delarna av kvalitetsteknik innefattar människorna, organisationskulturen och förbättringar (ibid).  

Offensiv kvalitetsutveckling är ett ständigt pågående arbete (Ingelsson & Mårtensson, 2014). När 

företag från hela världen både lyckats och misslyckats att genomföra förändringar och fortsätta 

sitt arbete med offensiv kvalitetsutveckling väcker det frågor kring vad som gör att vissa lyckas 

när andra inte gör det. Att misslyckas med att skapa en kvalitetskultur inom organisationen har 

identifierats som en av de huvudsakliga orsakerna till att inte nå framgång (Dayton, 2001; Shrin, 

Kalinowski & El-Enein, 1998). Huruvida kulturen avgör om kvalitetsinitiativ är framgångsrika 

eller om förhållandet är omvänt, att kvalitetsinitiativet förändrar kulturen, är omdiskuterat. 

Prajago och McDermott (2005) menar att det är rådande kultur som bestämmer utfallet. Det är 

alltså konstaterat att de mjukare delarna så som organisationskultur, ledarskap och 

medarbetarskap har en betydande inverkan på en organisations framgång. Kvalitetskultur börjar 

bli mer frekvent använt inom ämnet, och via mätningar försöker man förstå hur den påverkar 

kvalitetsutvecklingen för en organisation (Institutet för kvalitetsutveckling [SIQ], 2016). Precis på 

samma sätt som man ständigt behöver förbättra sina processer och arbetssätt behöver man också 

arbeta med att förbättra sina mjukare delar som innefattar människorna och 

organisationskulturen.  

Kultur är ett sammansatt begrepp som byggs utifrån flera element som är mer eller mindre tydliga 
för utomstående (Henri, 2006). Ett av dessa element är värderingar, vilka är drivande för 
kulturens utformning. När värderingar är delade mellan medlemmar i en grupp, betydelsefulla 
samt interagerar med strukturer genereras beteendenormer som resulterar i definitioner av ”hur vi 
gör saker här”. Beteendenormer kan närmast ses som det man i folkmun brukar betrakta som att 
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det sitter i väggarna, då de kan vara omedvetna och svåra att förändra. För att en värdering ska ge 
rätt beteende behöver organisationen ett strukturerat och systematiskt arbetssätt eller metodik för 
att hjälpa medarbetarna att förstå och agera utifrån det som värderingaren syftar till (Ingelsson, 
2013). Man behöver skapa en gemensam förståelse av värderingarnas innebörd.  

Ingelsson (2013) poängterar att det är en utmaning för organisationer som tillämpar 
kvalitetsinitiativ att skapa en stark organisationskultur som syftar till ständiga förbättringar, och 
att forskning som syftar till att stötta skapandet av en sådan organisationskultur i dagsläget är 
sällsynt.  

Att kultur har identifierats som en nyckel till framgång och trots detta inte varit i större fokus för 
forskning gör att det finns många obesvarade frågor. Med utgångspunkten att kultur är någonting 
som går att förändra syftar den här rapporten huvudsakligen till att studera hur man kan gå 
tillväga för att förändra kulturen genom att levandegöra värderingar och beteenden kopplade till 
uttalade värderingar inom en organisation.  

Utifrån oenigheterna som råder gällande huruvida kultur är något som går eller inte går att 

förändra kan slutsatsen dras att arbete med kulturförändring är komplex. Att undersöka ett 

svårförändrat område med ett utgångsläge som indikerar att någonting är fel är inte nödvändigtvis 

ändamålsenligt. Whitney och Richardsson (2012) beskriver traditionell problemlösning genom att 

det syftar till precis som det låter, att lösa ett problem. De beskriver vidare hur traditionell 

problemlösning ofta inleder med frågor såsom vad är fel? Vad är orsaken till problemet? 

Utgångspunkten för ett sånt synsätt vid förbättringsarbete indikerar att det nuvarande arbetssättet 

är fel (ibid). Detta medför att innan ett förbättringsarbete ens startat, präglas medarbetarna av en 

känsla att det vi gör just nu är inte tillräckligt. Om traditionell problemlösning skapar den typen 

av känsla hos medarbetarna, är det kanske inte rätt metod för att tackla ett sådant ämne. Det 

finns andra alternativ som utifrån studiens ämne kan vara lämpliga. 

Appreciative Inquiry är en styrkebaserad metod som fokuserar på att dela positiva händelser eller 

upplevelser mellan människor, och identifiera framgångsfaktorer som varit direkt påverkande för 

utfallet. Metoden lämpar sig väl för förändringsarbete och för att skapa energi och driv i det 

arbetet då den visat sig ha fysiologisk påverkan som spelar in (Whitney & Richardsson, 2012). Då 

fokus ligger på att lyssna efter styrkor i de berättade händelserna ökar möjligheten att lyssna utan 

att försöka lösa ett problem. Appreciative Inquiry kan i sitt förfarande bidra till att skapa en 

samsyn och en gemensam plattform kring de händelser som beskrivs av deltagarna och de 

framgångsfaktorer som identifieras i intervjuerna. Det kan på så sätt vara intressant att undersöka 

till vilken grad metoden kan hjälpa en organisation att få delad förståelse kring de definierade 

värderingarna. En delad förståelse kan i sin tur tydliggöra beteendenormer så de tillsammans med 

värderingarna stärker en kultur i den riktning kulturen syftar till.    

Många organisationer har uttalade värderingar valda av ledningen att representera företaget, vad 

de står för och hur de önskar uppnå sin vision. Värderingar kan vara mer eller mindre aktiva. För 

att lyfta de redan existerande värderingarna och framgångsrika beteenden som dessa skapat, 

medvetet eller omedvetet, kan Appreciative Inquiry vara ett sätt att angripa komplexiteten kring 

kulturförändringar.   

1.2 SYFTE 
Den här studien syftar till att bidra med kunskapsutveckling kring hur Appreciative Inquiry kan 

användas i praktiken i organisationers arbete med värderingar och kultur, och identifiera möjliga 

effekter av detta.  
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1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 
1. Hur kan Appreciative Inquiry användas för att systematiskt skapa dialog, reflektion och 

kulturförändring i riktning mot en organisations gemensamma värderingar? 

 

2. Hur uppfattas processen och effekterna av en sådan tillämpning av organisationens 

medarbetare? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel beskrivs tidigare forskning och teori inom de för uppsatsen centrala ämnesområdena 

kultur, värderingar samt beteenden. Vidare presenteras även metoden Appreciative Inquiry och 

tidigare resultat kopplade till berörda ämnesområden.  

2.1  KVALITETSTEKNIK OCH KULTUR 

2.1.1 Kvalitetsteknik 

Kvalitetsteknik och vad som anses vara kvalitet samt hur man ska arbeta med och uppnå detta 

har förändrats under se senaste sjuttio åren och arbetet fortsätter att utvecklas (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver kvalitetsteknikens fyra faser, där man 

inledningsvis arbetade med kvalitetskontroller vilket innebar mätningar för att kontrollera resultat 

efter en produkt var färdigställd. Hur detta senare utvecklades till kvalitetsstyrning, där man under 

tiden en produkt tillverkades kontrollerade och följde upp för att förbättra slutresultatet. Detta 

togs vidare till kvalitetssäkring, för att man istället innan en produkt utvecklades säkerställde 

arbetssättet för att förbättra kvaliteten. Numera pratas huvudsakligen om kvalitetsutveckling, då 

kvalitetsarbetet anses vara något som man måste arbeta med genomgående, innan, under och 

efter produktion och att detta är någonting som ständigt kan och måste förbättras (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Ingelsson, 2013). Utvecklingen av begreppet kvalitetsteknik har som tidigare 

nämnt lett till en mängd olika teorier och verktyg, som i viss mån kan samlas under begrepp som 

Total Quality Management eller offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Kvalitetsutveckling idag bygger på en helhetssyn och grundläggande värderingar som tillsammans 

skapar en kultur för att främja ständiga förbättringar. I detta koncept ligger tydligt fokus på 

ledningens viktiga roll och behovet att utveckla ledarskapsstrategier som främjar 

förbättringsarbetet (ibid).  

2.1.2 Kvalitetsteknik – hur mjuka och hårda delar fungerar tillsammans 

Inom kvalitetsteknik delas begreppet upp i mjuka respektive hårda delar av helheten (Shahin & 

Dabestani, 2011). Hårda delar innefattar metoder och verktyg som är vanligt förekommande 

inom offensiv kvalitetsutveckling, med allt från analyser av processer, statistisk kontroll och 

verktyg för problemlösning. De mjuka delarna syftar till ledarskap, kulturen och 

förändringsbenägenhet, det vill säga de delar som innefattar människorna i systemet (ibid). Ett 

engagerat ledarskap är en förutsättning för att uppnå framgång. Ledarskapet måste hela tiden visa 

vägen redan från implementering till det dagliga arbetet genom att värdesätta och själv uppvisa de 

värderingar och beteenden som är kopplade till offensiv kvalitetsutveckling (Ingelsson, 2013). 

Det är en fråga om autenticitet men även en långsiktighet i organisationens arbete. Det får dock 

inte enbart bli en ledarskapsfråga utan måste genomsyra hela organisationen genom en kultur 

som stödjer kvalitetsutvecklingen. Att ha ett sådant fokus benämns idag som att organisationen 

har en kvalitetskultur (Institutet för kvalitetsutveckling [SIQ], 2016). En kvalitetskultur definieras 

av SIQ (2016) som kundorientering, processorientering, engagerat ledarskap (proaktivitet), allas 

delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar samt basera beslut på fakta. De ovan nämnda 

värderingarna är desamma som beskrivs som hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling genom 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012). Till värderingarna kopplas beteenden som stöds 

av de hårda delarna i kvalitetstekniken så som metoder, arbetssätt och verktyg. Tillsammans 

formar de ett ledningssystem som stödjer offensiv kvalitetsutveckling i en organisation (se figur 

1). Detta system hjälper organisationen att styra mot gemensamma mål och strategier där 
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arbetssätt och verktyg går i linje med värderingarna (Bergman & Klefsjö, 2012). På så vis blir 

ledarskap och kultur autentiska och trovärdiga för hela organisationen.  

  

Figur 1: Ledningssystem som stödjer offensiv kvalitetsutveckling består av värderingar, verktyg och arbetssätt som tillsammans bidrar till att styra mot 

gemensamma mål och strategier. Bilden är anpassad från Bergman och Klefsjö (2012, s. 423).  

2.1.3 Koppling mellan kvalitetsteknik, kultur och framgång 

Det finns en tydlig koppling mellan framgång och organisationer som medvetet arbetar med 

kvalitetsutveckling  (Bergman & Klefsjö, 2012). Det gäller i allt från marknadsposition till 

produktionshastighet och kostnader. Ett exempel som ofta lyfts fram är den framgång man 

kunde se i Japan efter att kvalitetsutveckling fick en hög prioritering bland företagsledare, 

framförallt hos Toyota som är frekvent förekommande inom litteraturen för deras arbete inom 

ämnet (ibid). Det finns idag många studier som stärker sambandet mellan framgångar i arbetet 

med kvalitetsutveckling och lönsamhet (ibid).  

Det finns många skolor för kvalitetsarbete. Framgången har inte en tydlig koppling till skolan i sig 

utan snarare till att organisationen uppnått en företagskultur där värderingar som tydligt bidrar till 

kvalitetsframgångar genomsyrar hela verksamheten. Exempel på värderingar är kundfokus, 

förutsättningar för delaktighet och ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Man kan 

alltså se en tydlig koppling mellan ett fördjupat kvalitetsarbete och framgång. Enskilda insatser 

eller utvecklingsprojekt som saknar helhetsbilden har en tendens att inte ge den effekt man 

eftersträvar.  

I litteratur lyfts kultur fram som en viktig faktor för framgångsrikt kvalitetsarbete, och då syftas 

till en organisationskultur som är stödjande för kvalitetsarbete (Baird, 2011). Man går så långt 

som att säga att det är en förutsättning för framgångsrikt införande av offensiv kvalitetsutveckling 

i en organisation (ibid). Trots detta är det oftast olika tekniker och verktyg som är i fokus (SIQ, 

2016). Green (2012) tar upp aspekten att det är enklare att lyckas med införande och utförande av 

offensiv kvalitetsutveckling om organisationen redan har värderingar som överensstämmer med 

hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Existerande värderingar och organisationskultur, samt 

hur kompatibla de är med offensiv kvalitetsutveckling, kan alltså vara avgörande för framgång 

(ibid). Kulturen har en direkt påverkan på framgång i implementering av offensiv 

kvalitetsutveckling vilket i sin tur har påverkan på organisationens ekonomiska och 

kvalitetsrelaterade framgång (Dayton, 2001; Hansson & Eriksson, 2003; Hendricks & Singhal, 

1999; Shrin, Kalinowski & El-Enein, 1998). En rimlig fråga att ställa sig är då varför så många 

initiativ fortfarande är kopplade till införande av de hårdare delarna av offensiv 

kvalitetsutveckling.  

Värderingar

ArbetssättVerktyg
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2.1.4 Utmärkelser och kriterier 

Precis som att det vi mäter och fokuserar på inom organisationer kan bli vägledande i vad som 

prioriteras kan det som externt mäter och definierar framgång för organisationen bli vägledande 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Green (2012) tar upp ISO 9001:2000 som exempel på vägledning 

som kan leda en organisation mot de hårdare delarna av offensiv kvalitetsutveckling snarare än 

utveckling av kulturen för att stödja införanden av arbetssätt och verktyg. Standarden har dock 

utvecklats i takt med tiden och de mjukare delarna får en mer betydande roll (Bergman & Klefsjö, 

2012). Samma sak kan observeras hos exempelvis Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) som är en 

kvalitetsutmärkelse som utses av Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ). I den senaste 

revideringen som blev färdig 2018 har man tagit ytterligare steg i att lyfta kulturen som en viktig 

framgång i kvalitetsarbetet (Institutet för kvalitetsutveckling [SIQ], 2018). Tillsammans med 

struktur och systematik bildar kultur de tre hörnpelarna av denna modell i sin nya form. 

Begreppet kultur i SIQ:s managementmodell benämns såsom ”framgångsfaktorer vägleder beslut och 

handling för motivation och riktning”. Institutet har även utvecklat ett Kvalitetskulturindex som syftar 

till att ge förståelse för vilka beteenden som är utvecklade, och vilka som är mest önskvärda för 

en organisation (SIQ, 2018). De värderingar man definierat utgör en kvalitetskultur, utmynnar i 

ett index, kvalitetskulturindexet. I tillägg får man en förståelse för hur det ter sig på beteendenivå 

(SIQ, 2016). 

2.2 ORGANISATIONSKULTUR 
Organisationskultur är ett begrepp som entydigt är svårt att definiera. Vanligtvis innefattar 

kulturbegreppet de normer, idéer och värderingar som karakteriserar en organisation (Ljungberg 

& Larsson, 2012). Kulturen anses beskriva ideal och grundprinciper för förståelse och beteenden 

inom organisationen vilket medför att den kan vara svår för utomstående att uppfatta. Ljungberg 

och Larsson (2012) lyfter vikten av en stark kultur i och med sambandet mellan framgångsrika 

företag och starka kulturer. De skriver ”en stark kultur kan ha större betydelse än strategi, 

organisationsstruktur, styrsystem, finansiella verktyg, ledarskap, etc.” (Ljungberg & Larsson, 2012, s. 33). 

Det bör dock poängteras att en stark kultur inte är synonym med framgång, en stark kultur 

innebär egentligen bara att många av organisationens medlemmar delar samma värderingar (Yukl, 

2012). Därför är det av stor vikt att det är de värderingar man anser bidrar till framgång som 

faktiskt delas inom organisationen. Exempel på värderingar som anses bidra till framgång är de 

som tidigare nämnts inom definitionen av kvalitetskultur; kundorientering, processorientering, 

engagerat ledarskap (proaktivitet), allas delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar samt basera 

beslut på fakta (SIQ, 2016). 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver fem generella positiva effekter organisationskulturen kan 

ha på organisationen och individerna i organisationen.  

1. Tillhörighet och gemenskap. Känsla av tillhörighet och social gemenskap kan påverka 

trivsel och lojaliteten för organisationens enskilda medlemmar. Det kan leda till att man 

identifierar sig med organisationen vilket i sin tur kan leda till att man blir en ambassadör 

för organisationen man arbetar i.   
2. Motivation. Vid samsyn mellan organisation och individ gällande värderingar och mål 

ökar motivation att prestera då man upplever sig arbeta mot ett gemensamt mål. Det kan 

ge känslan av att arbeta mot ett större mål.  

3. Tillit. Om man delar värderingar och kulturen är stark är det sannolikt att det framträder 

stor tillit inom organisationen och mellan dess medlemmar. Det i sin tur kan leda till 

minskad kontroll och ökad flexibilitet och handlingsfrihet, givet att värderingarna främjar 
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ärlighet, lojalitet och pålitlighet. Det är dock viktigt att ha i beaktning att tillit tar lång tid 

att bygga och kan raseras relativt snabbt.  

4. Samarbete. Gemensam kultur och kommunikation tillsammans med tillit underlättar 

samarbete och samordning då de enskilda individerna snarare vill arbeta för det 

gemensamma än det enskilda.   

5. Styrmedel. Kultur agerar vägledande för medarbetare för hur denne ska agera och vilka 

beteenden som ska främjas i olika situationer. Det gör att individen omedvetet sållar bort 

information som inte passar med den vägledning man arbetar utifrån och som är relevant. 

Det finns en konsensus gällande sambandet mellan effektivitet, motivation och 

organisationskultur byggd på värderingar, och att detta leder till ökad framgång och lönsamhet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) pekar på studier som visar att en 

organisation med stark kultur har starkare ekonomisk prestation än organisationer där kulturen är 

svag.  

2.2.1 Kulturens olika beståndsdelar 

Schein (2004) definierar kulturen som ömsesidiga antaganden och delad bild av världen samt 

organisationens förhållande till övriga externa faktorer, till människans natur och dess relationer. 

Gemensamt är att kulturen delas mellan medlemmar i en grupp och definieras av sättet man 

gemensamt ser på sig själv och sin omgivning samt hur man agerar utifrån den delade 

uppfattningen. En organisationskultur anses existera på flera nivåer och bestå av olika element 

(Schein, 2004). De nivåer som definieras är artefakter, synliga värderingar och bakomliggande 

antaganden eller uppfattningar (se figur 2).  

 

Figur 2: Organisationskultur definieras utifrån olika nivåer så som artefakter, synliga värderingar och bakomliggande antagningar eller uppfattningar. 
Figuren har inspirerats av Schein (2004). 

Med artefakter menar Schein (2004) tydliga strukturer i organisationen som är synliga för 

betraktaren. Det kan vara allt från organisationskartor och processer till språk och klädkod. Trots 

att dessa är väl synliga innebär det inte alltid att de är uppenbara att tolka då de inte nödvändigtvis 

speglar kulturens kärna utan kan vara mer symboliska än vedertagna. I nästa nivå menar Schein 

(2004) att de uttalade värderingarna ligger. Värderingarna innefattar allt från filosofier och 

ledarskap till strategier och mål. De kan antingen vara kopplade till önskade beteenden eller som i 

många fall slentrianmässigt formulerade som ger lite förståelse för bakomliggande uppfattningar 

och antaganden (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är i de bakomliggande uppfattningarna som 

omedvetna beteenden, tankar och handlingar återfinns. När de är i samklang med värderingarna 

finns en autentisk kultur. Uppfattningarna är ofta djupt rotade i en organisation och kan därför 
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vara svåra att ändra (Ingelsson, 2013). De består ofta av inlärda sätt att reagera på faktorer i den 

yttre eller inre miljön (Yukl, 2012). Sammantaget beskriver Yukl (2012, s. 382) kulturens funktion 

som något som kan ”hjälpa oss att förstå omgivningen och avgöra hur vi ska reagera på den, och på så sätt 

minska oron, osäkerheten och förvirringen. De interna och externa problemen har ett nära samband och 

organisationen måste hantera båda samtidigt. När lösningar utvecklas genom erfarenhet blir de till gemensamma 

antaganden som förs vidare till nya medlemmar i organisationen. Över tid blir antagandena så välbekanta att 

medlemmarna inte längre är medvetna om dem.”   

Organisationens och medarbetarnas samsyn på värderingar kan skilja sig åt. Konsonans innebär 

att organisationens och medarbetarnas värderingar är i samklang. När motsatsen råder, att 

organisationens och medarbetarnas värderingar skiljer sig åt, finns kulturell dissonans (Norberg, 

2014). Som medarbetare kan man uppleva sig ha samma värderingar som organisationen trots att 

de skiljer sig åt, vilket resulterar i en falsk konsonans.  

2.2.2 Kan man förändra en kultur? 

I frågan om en kultur kan förändras råder delade meningar. Yukl (2012) har grupperat två 

kategorier av påverkansfaktorer som anses kunna påverka kulturen i organisationer där den ena 

gruppen är ledarskapsbeteenden, och den andra gruppen består av program, strukturer, system 

och kulturformer. Med ledarskapsbeteenden syftas främst på hur ledaren agerar förebild och 

uppmärksammar, hur värderingar och visioner formuleras samt hur ledaren reagerar på kriser. 

Här är det av yttersta vikt att ord och handling stämmer överens. Om en ledare kommunicerar 

värderingar och vision som säger en sak och sedan agerar motsägelsefullt sjunker trovärdigheten. 

Ord och handling måste vara överensstämmande för att få effekt på kulturen. Rätt beteenden ska 

uppmärksammas, rätt prioriteringar ska lyftas och man ska troget följa de värderingar som 

kommuniceras. Genom att ledaren uppvisar de önskvärda beteendena, och inte minst premierar 

dem i organisationen, blir det tydligare för övriga medlemmar i organisationen vad man 

eftersträvar. Ingelsson (2009) poängterar också att det är ledaren som sitter på kunskapen att 

sammankoppla vision, värderingar och önskade beteenden. Ledaren är därför ansvarig att visa 

vilka beteenden som behövs för att uppnå helhetsbilden och organisationens långsiktiga mål 

(ibid). I ledarskapsbeteenden finns även uppbyggnad av historier och myter som kan leva kvar i 

en organisation så att individer som inte själva upplevt handlingarna ändå får en tydlig 

uppfattning om vad värderingarna som bygger kulturen innebär (Yukl, 2012). 

Den andra kategorin innefattar utformning av strukturer, vilka symboler, ritualer, ceremonier och 

berättelser som används samt hur ledningssystem och ledningsprogram utformas (Yukl, 2012). 

Program och system syftar till instrument som introduktion av nya medarbetare, 

medarbetarsamtal och utvecklings- och utbildningsprogram. När dessa stödjer värderingarnas 

budskap stärker man trovärdigheten och innebörden av värderingarna. Belöningar, ritualer och 

ceremonier kan vara andra instrument för att förtydliga och påverka organisationens anammande 

av värderingar (ibid). När strukturer stödjer värderingarna signalerar det till organisationen vad 

som är viktigt och vilka värderingar som ska genomsyra organisationen (ibid). Det blir viktiga 

signalbärare.  

Det finns å andra sidan åsikten om att det i en mogen organisation kan vara utmanande att 

förändra kulturen (Yukl, 2012). Uppfattningar, beteenden, antaganden, tankar och känslor kan 

vara omedvetna och underförstådda inom grupper eller hela organisationen. I en mogen 

organisation är dessa föreställningar dessutom en del av historiken och kan vara starkt kopplat till 

ledarskapet och valet av ledare. I starka kulturer finns en risk för ett grupptänkande som kan 

uppfatta försök att förändra organisationen eller beteenden som direkta angrepp (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2014). Det kan leda till att man går in i försvarsställning oavsett hur bra beslut och 

resultat är då det lätt uppfattas som kritik.  

2.3 VÄRDERINGAR 
Värderingar är ett av flera element som formar en organisations kultur (Schein, 2004). 

Värderingar är, till skillnad från bakomliggande uppfattningar och antaganden, ofta formulerade 

och kommunicerade till gruppens medlemmar. Som arbetstagare väljer man att ansluta sig till 

värderingarna. Det är viktigt att förstå att värderingarna och de bakomliggande antagandena kan 

stämma överens eller skilja sig från varandra. När värderingar stämmer överens med de mer 

undermedvetna och bakomliggande uppfattningarna kan värderingarna anses spegla kulturen 

(Yukl, 2012). I de fall där värderingar och uppfattningar eller beteenden skiljer sig från varandra 

kan man som arbetstagare uppleva kulturen som förvirrande då det finns en avsaknad av 

autenticitet. Det man säger skiljer sig från det man gör. När en ledare troget följer värderingarna i 

pressade situationer där andra alternativ kan synas attraktiva visar man att värderingarna är 

betydelsefulla för organisationen (ibid).   

2.3.1 Beteenden i relation till värderingar 

Värderingar kan sägas tillhöra individerna inom organisationen på så sätt att det är individerna 

som väljer att följa dem eller att inte följa dem (Ingelsson, 2013). Det är en viktig distinktion då 

det visar på att kulturen byggs utav människor utifrån de värderingar man väljer att anamma. 

Värderingarna i sig är sedan vägledande för individers beteenden och beslut inom organisationen 

(ibid). Därför bör värderingar vara kopplade till önskade beteenden för att styra medarbetare i 

den riktning man från ledningen vill arbeta mot (SIQ, 2016). Om högt kundfokus är en viktig 

värdering bör beteenden som att fokusera på att identifiera kundens behov, förstå hur 

förändringar påverkar kunden och liknande vara naturliga beteenden för de individuella 

medlemmarna i organisationen (Ingelsson, 2009). En värdering kan ses som en guidande 

vägledning till ett önskat beteende för individen i situationer hen ställs inför (SIQ, 2016). Kopplat 

till varje värdering finns således flera önskade beteenden som måste anammas av organisationen 

och dess medlemmar (se figur 3). Därför är det viktigt att värderingarna är väl förankrade i 

organisationen och dess medlemmar.  

 

Figur 3: Till varje värdering finns ett flertal önskade beteenden kopplade som ska guida mot att värderingen efterlevs. Figuren är inspirerad av Ingelsson 
(2009). 

En organisation kan synliggöra värderingarna och beteendena kopplade till dem via strukturer 

och system inom organisationen (Yukl, 2012). Via utvecklingssamtal, kompetensutveckling, 
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belöningar och i introduktionen av nya medarbetare är det lämpligt att säkerställa att 

värderingarna är vägledande för att visa organisationens medlemmar vilka beteenden och attityder 

man som organisation strävar efter i sitt måltillstånd.  

2.3.2 Kan man förändra beteenden? 

De två mest kraftfulla vägarna att gå för att påverka vilka beteenden man som organisation vill 

premiera är via selektion och socialisering (Ingelsson, 2013). Selektion är ett strategiskt verktyg 

för att rekrytera nya medarbetare som delar de värderingar organisationen har. Det gäller även vid 

intern rekrytering där medarbetare med rätt värderingar premieras över andra. Det som kan vara 

utmanande vid selektering i en rekryteringsprocess är att se igenom den bild den tilltänkte 

anställde uppvisar under rekryteringen, då den kan spegla vad individen tror att arbetsgivaren 

önskar sig se (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Även urvalet, om det är ett fåtal sökande, kan spela in 

i möjligheten att selektera utifrån värderingar och beteenden i förhållande till behovet av 

kompetens och erfarenhet.  

Socialisering å andra sidan syftar till att medarbetare lär sig om organisationens värderingar och 

önskade beteenden av andra medarbetare, via introduktionsprogram, mentorsprogram, 

specialuppdrag m.m. (Yukl, 2012). I socialiseringen knyter sig individerna till och identifierar sig 

med en grupp, och blir genom detta en medlem av gruppen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Man 

kan diskutera om man förändrar beteenden i sig eller om det är uppsättningen naturliga val av 

beteenden inom en grupp som skiftar till att utgå från organisationens värderingar snarare än 

individuella värderingar. Jacobsen och Thorsvik (2014) listar sex åtgärder en organisation kan 

utgå från för att skapa en gemensam organisationskultur via socialisering: 

1. Formell strategi för inskolning eller introduktion för alla nyanställda  

2. Isolering av nyanställda under viss tid från organisationens reguljära medlemmar och mer 

erfarna anställda 

3. Ett stegvist närmande till organisationen utifrån planerade faser under en 

socialiseringsperiod 

4. Planlagd ordningsföljd av vad som ska läras under socialiseringsperioden 

5. Mentorskap genom ett formellt upplägg så den nyanställda får en förebild 

6. Metodik under socialiseringen som ger utrymme för den nyanställdes egna personlighet 

2.3.3 Hur kan fokus påverka beteende? 

Hur vi tänker och talar påverkar vad vi gör. Som ett exempel påverkar positiva känslor oss och 

styr hur vi agerar. Efter en upplevelse som genererar behagliga känslor blir vi bättre på att hantera 

situationer eftersom vi blir mer kreativa, öppna för nya idéer och öppna för kreativa handlingar 

(Fredrickson, 2001). Detta visar sig inte bara i handlingar utan även kognitivt, socialt, och 

intellektuellt. När vi känner glädje blir vi bättre på att utmana klassiskt tänkande att tänka utanför 

boxen. Vi blir också mer benägna att dela framgångar med andra och bättre på föreställa oss 

ytterligare framtida framgångar (ibid). Om detta uppkommer av positiva känslor, kan vi då 

använda oss av denna kunskap inom organisationer för att skapa en kvalitetskultur? Positiva 

känslor kan skapas av olika faktorer och språk är en viktig del. Vilket språk vi använder på en 

arbetsplats får effekter, inte bara för vad vi säger till varandra ordagrant, men även vad vi 

kommunicerar och vilken stämning vi skapar med vårt språkbruk. Hur vi pratar kan hjälpa eller 

stjälpa, då språket vi använder leder till självuppfyllande profetior (Whitney & Richardsson, 

2012). Det kan gå fort och nästan omedvetet att hamna i en situation på arbetsplatsen där man 

pratar om vad som går fel och fokuserar på att lösa bristerna. Samtalen fokuserar på att skapa en 
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bild av vad som är och vad som kan gå fel istället för att rikta blicken framåt och skapa en 

vägledande föreställning om vad som är bra och vad man gör rätt (ibid).  

Utifrån kunskapen om att det vi fokuserar på ger effekter på vad vi tänker och i förlängningen 

vad vi gör, behöver vi använda metoder för att bevara det vi vill göra mer av. För att på så vis 

vägleda organisationens fokus mot hur vi vill vara, istället för hur vi inte vill vara.  

2.4 APPRECIATIVE INQUIRY 
Idéerna som inspirerat Appreciative Inquiry har sitt ursprung ifrån David Cooperrider och hans 

kollegor vid Case Western Reserve’s School of Organization Behaviour under 1980-talet. Sedan 

dess har idéerna utvecklats och kan ses både som en teori och ett verktyg. Grundläggande 

tankesättet bakom Appreciative Inquiry (AI) är att minska det negativa fokus som ofta präglat 

problemfokuserade arbetssätt vid förändring och förbättring av organisationer (Lilja & 

Richardsson, 2015). Metoden kan ses som en utveckling av Antonovskys salutogena synsätt där 

fokus ligger på att undersöka det som fungerar bra istället för att fokusera på det som fungerar 

dåligt, detta genom att lyfta fram de tillgångar och värden som finns hos människor, grupper och 

organisationer (Hanson, 2015). Genom detta synsätt förändrar AI tillvägagångssättet vid 

organisatoriska förbättringar radikalt från de tidigare nästan uteslutande problem- och 

bristsökande metoderna (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2008).   

2.4.1 Appreciative Inquiry som verktyg vid förändring 

Bushe (2007) menar att det inte räcker att enbart fokusera på det positiva och dela positiva 

berättelser och förvänta sig en förändring. Apprecative Inquiry är mer än så.  Det är inte enbart 

den positiva dialogen som skapar förändring, utan det är det generativa, skapandet av berättelsen 

som får en förändring att börja och att hålla i sig (Bushe, 2007). Däremot menar Bushe (2007) att 

ett positivt fokus i berättelsen ger en förutsättning att skapa förändring genom att det (1) främjar 

generativt (skapande) tänkande, (2) främjar förändringsprocessen samt (3) kan göra planerad 

kulturförändring möjlig. AI i sig själv är inte ett magiskt verktyg som kan förändra en kultur av 

dåligt ledarskap och bristande kommunikation men det är ett verktyg som om det används rätt 

kan påbörja en förändringsprocess (ibid). Vad inom AI är det då som medverkar till att påbörja 

en förändringsprocess? Lilja och Richardsson (2015) ville utforska det generativa ”mysteriet” 

inom AI, och fokusera på det upplevda värdet hos människor som medverkar i en AI-intervju. I 

studien konstaterades åtta värdebaserade kategorier. Kategorierna anges i fallande ordning där 

den första, skapa nära och förtroendegivande relationer, var den som överlägset flest angav som 

värdeskapande upplevelse.  

1. Skapa nära och förtroendegivande relationer 

2. Förbättra förmåga att lyssna och coacha 

3. Få ny insikter om sig själv 

4. Kunna hjälpa någon annan 

5. Få ny kunskap och insikt från någon annan 

6. Kunna inspirera och bli inspirerad 

7. Upplevelse av starka positiva känslor 

8. Kunna vara närvarande i stunden 

Utifrån resultatet efterfrågas fler studier rörande hur man kan skapa positiva känslor inom 

vardagligt kvalitetsarbete, hur man kan integrera den generativa processen för att skapa tilltalande 

bilder som människor vill agera utifrån, och hur man bygger och upprätthåller önskad 

organisationskultur genom dialogskapande tekniker (Lilja & Richardsson, 2015). 
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2.4.2 AI-intervjun 

En central del inom AI är AI-intervjun, vars syfte är att gemensamt utforska och generera idéer 

och förståelse för det bästa som är och det bästa av vad som kan bli (Whitney, Trosten-Blom & 

Rader, 2010). Genom värdeskapande frågor lyfts tidigare framgångar och framgångsfaktorer 

identifieras för att se styrkor och potential som ett team besitter (Lilja & Richardsson, 2015; 

Whitney & Richardsson, 2012). Genom dialog med varandra utforskar intervjuaren och den som 

blir intervjuad tillsammans deras bästa framgångar, styrkor och vilka lärdomar som kan dras av 

dessa upplevelser. Intervjutillfället ger möjlighet att träna på aktivt lyssnande och dirigerar 

samtalet mot det mänskliga systemet och vad de medverkande önskar se mer av framåt (Lilja & 

Richardsson, 2015). Samtalet dirigeras genom frågor, dessa frågor väljs i syfte att vägleda 

deltagarna och i förlängningen förändringen åt ett visst håll (Whitney & Richardsson, 2012). När 

metoden används leder de värdeskapande frågorna till samtal som belyser styrkor och lyfter 

situationer där ett team fungerat och presterat som allra bäst (ibid). Berättelserna som delas 

skapar ett tillfälle att reflektera kring framgångsfaktorer och styrkor som teamet redan besitter 

(ibid).  

2.4.3 Appreciative Inquirys 4 D 

Inom Appreciative Inquiry pratar man ofta om fyra D (se figur 4). Den första fasen som kallas 

Discovery, är där som teamet upptäcker, eller kanske snarare blir medveten om sina styrkor 

(Whitney & Richardsson, 2012). Det är också i denna fas som själva AI-intervjun inleds och 

används (ibid). Genom dialoger delas berättelser om framgångar och i samband med att 

berättelserna diskuteras identifieras kärnan, vad i berättelsen är anledningen till framgång? Dessa 

diskussioner görs tillsammans och när fasen är avslutad har berättelsen gått ifrån att vara en 

enskild individs, till att vara gruppens berättelse, (Whitney & Richardsson, 2012). Med dessa 

insikter är nästa steg att drömma framåt, hur kan man göra mer utav det verksamheten gör bra? 

Hur önskar teamet att använda de framgångsfaktorer som lyfts så att de får mer plats i 

verksamheten? Den här fasen kallas just därför för Dreaming. Utifrån en överenskommelse om 

ett önskat läge börjar teamet därefter konkretisera och ta fram strategier för hur dessa insikter kan 

användas för framtida arbetssätt, hur teamet kan göra mer av samma sak. Denna fas kallas 

Design. I den sista fasen, Destiny, handlar det om att förverkliga dessa planer och att börja agera 

utifrån strategierna som framtagits (ibid).  
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Figur 4: Appreciative Inquirys 4D som beskriver de fyra faser man går igenom med hjälp av metoden. Från Discovery (1), till Dream (2), Destiny (3) 
och slutligen till Design (4). Figuren är anpassad utifrån Bushe (2007) samt Lilja & Richardsson (2015).  

2.5 MÄTA VÄRDERINGAR OCH TILLHÖRANDE BETEENDEN 
För att mäta kvalitetskultur behöver man mäta värderingarna som kvalitetskultur grundar sig i, 

samt hur väl de förekommer inom en organisation. För att det ska vara möjligt behöver 

värderingarna kunna kvantifieras (SIQ, 2016). För att kunna mäta kvalitetskultur föreslår SIQ 

(2016) istället att vi måste definiera beteenden som antingen stödjer eller hindrar värderingarna 

för en kvalitetskultur (ibid). Rapporten som tagits fram tillsammans av SIQ grundades på ett 

projekt av SQMA (Swedish Quality Management Academy) som är ett forskningsnätverk vars 

syfte är att bedriva behovsstyrd forskning i samverkan mellan praktik och akademi inom området 

kvalitetsutveckling. Utifrån rapportens slutsats är konceptet att använda beteenden som ett sätt 

att beskriva, diagnosticera och utveckla kvalitetskultur mycket lovande (ibid).  
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3 METODBESKRIVNING 

I följande kapitel beskrivs arbetets process samt design för studien och motiven till val av metoder. 

Organisationen som ingick i studien samt författarnas förförståelse inom ämnet presenteras även 

tillsammans med en redogörelse för reliabilitet och validitet. 

3.1 INLEDNING 
Många är överens om att syftet med vetenskap är att bidra med kunskap och förståelse inom ett 

särskilt område och ge svar på forskningsfrågor (Svartdal, 2001). För att en studie ska vara 

relevant är det viktigt att den väcker intresse hos läsaren och att problemformuleringen som 

studeras kan sättas i sammanhang av redan befintlig litteratur inom ämnesområdet (Creswell, 

2014). 

För att avgöra om ett ämne studerats tidigare behöver man ta reda på vad som tidigare är känt 

inom området, därför ett viktigt inledande steg i varje studie att göra en informationssökning 

(ibid). För att det ska vara möjligt för andra att i efterhand förstå om litteraturstudien varit 

systematisk och heltäckande är det relevant att beskriva hur man gått tillväga, exempelvis vilka 

nyckelord som använts vid sökning av litteratur (Creswell, 2014). 

I den aktuella studien inleddes informationssökningen genom att söka relevanta artiklar och 

böcker, då många publikationer är skrivna på engelska valdes huvudsakligen engelska sökord. 

Nyckelord så som “Appreciative Inquiry”, “Appreciative Inquiry AND methods”, 

“Organizational culture AND values”, “Appreciative Inquiry AND values” användes. För att 

fördjupa sig ytterligare i ämnet har snöbollsmetoden tillämpats genom att granska den litteratur 

som refererats till i relevanta artiklar. Den här studien är skriven inom ramen av en 

magisterutbildning inom kvalitetsteknik på Mittuniversitetet i Östersund. De lärare som 

undervisar utbildningen bedriver aktuell forskning inom området kvalitetsteknik, därför har deras 

publikationer även varit en källa till inspiration vid litteratursökningen. 

3.2 ARBETETS PROCESS 
Examensarbetet grundar sig i ett intresse för ledarskap, organisationskultur och hur de relaterar 

till framgång för en organisation. Författarnas tidigare erfarenheter är att mycket fokus hamnar på 

verktyg och metoder medan det är inom ledarskap och medarbetarskap, och de komponenter av 

en organisation som bygger kulturen det största arbetet behöver göras. Utifrån det gjordes en 

litteraturstudie för att få större förståelse kring ämnet och tidigare studier samt 

litteraturgenomgångar (Backman, 2016). Genom litteraturgranskning kunde även eventuella 

kunskapsluckor inom ämnesområdet identifieras och syftet samt forskningsfrågorna sättas i 

relevans till tidigare dokumentation (se studiens process i figur 5).  

När väl teoretisk referensram, syfte och problemformulering var definierad låg fokus på 

utformning av studiedesign och val av metod för att genomföra studien (Backman, 2016). För att 

utforma enkäten som skulle mäta beteendena kopplade till organisationens värderingar krävdes 

en dokumentstudie för att samla dokumenterade begrepp och beteenden inom organisationen. I 

utformningen av material till workshop utgick författarna dels från den teoretiska referensramen 

men även från dokumentstudien för att koppla samman den valda organisationen med den valda 

teorin och metodiken. Efter studiens genomförande analyserades resultat och sammanställdes för 

att bygga slutsatser kring vald studiedesign. Dessa kunde sedan användas i diskussionen för att 

hitta styrkor, förbättringsområden och framtida forskning inom ämnet.   
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Figur 5: Beskrivning av studiens process från val av ämnesinriktning till slutsatser och diskussion. 

3.3 VETENSKAPLIG POSITIONERING  
Vilken metod som används inom forskning varierar beroende på forskarens synsätt samt vad som 

ska studeras. Creswell (2014) menar att en forskares filosofiska världsbild styr vilken 

forskningsmetod och vilken design som kommer att användas. Klassiskt beskriver man två olika 

utgångspunkter, induktion som grundas av empiri och deduktion som är teoretiserande (ibid). 

Deduktion utgår ifrån etablerad teori för att sedan testa och dra slutsatser utifrån dessa. Induktiv 

logik letar efter regelbundenheter, tendenser och sammanhang i observationer för att utifrån 

dessa dra slutsatser som generaliseras till liknande situationer (Svartdal, 2001).  

Studiens syfte och forskningsfrågor är uppdelat inom två områden med delvis olika ansats. Första 

delen syftar till att bidra med kunskapsutveckling om hur Appreciative Inquiry kan användas i 

praktiken i organisationers arbete med värderingar och kultur.  

Första forskningsfrågan ”Hur kan Appreciative Inquiry användas för att systematiskt skapa dialog, 

reflektion och kulturförändring i riktning mot en organisations gemensamma värderingar?” har en induktiv 

ansats då den syftar till att söka regelbundenheter och tendenser i användandet av AI för att 

kunna generalisera dessa till andra sammanhang.  

Forskningsfråga två, ”Hur uppfattas processen och effekterna av en sådan tillämpning av organisationens 

medarbetare?” samt den genomförda enkätstudien, syftar till att identifiera möjliga effekter av att 

använda AI i praktiken i organisationers arbete med värderingar. Det kan anses vara ett deduktivt 

förhållningssätt, genom att studien ämnar ge insikter kring frågan om kultur är möjlig att påverka.  

3.4 VAL AV METOD 
Vilken fråga som forskning ämnar besvara öppnar upp för olika möjliga strategier. Hur mycket 

som tidigare är känt om ett fenomen påverkar också vilken klassificering eller strategi som är 

lämplig. De mest kända angreppssätten är explorativa eller deskriptiva studier, och i detta fall 

fallstudier (Backman, 2016).  
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Explorativa studier lämpar sig när man önskar att utöka förståelsen kring ett problem som det 

finns lite etablerad kunskap kring. Tillvägagångssättet innebär att man går ifrån en bred fråga och 

systematiskt försöker smalna av och konkretisera svaren när forskningen ämnar besvara frågor 

såsom ”hur” eller ”vad” (Yin, 2011). När man önskar förklara ett fenomen eller en population, 

görs detta lämpligen genom deskriptiva studier. Dessa studier ämnar ge svar på frågor som ”vad” 

eller ”vem” tillsammans med ”var”, ”varför” och ”hur” (ibid).  

I den befintliga studien ämnar författarna att generera kunskap kring hur metoden Appreciative 

Inquiry kan användas inom en organisation. Studien söker förklara, förstå eller beskriva företeelser 

vilket gör att användningen av deskriptiv fallstudie kan anses lämplig (Backman, 2016). Studien är 

uppbyggd så att den kvantitativa datainsamlingen följs av, snarare än leder fram till en, kvalitativ 

datainsamling vilket är den största skillnaden mellan deskriptiva och explorativa fallstudier 

(Creswell, 2014). Förklarat utifrån deskriptiv metod definieras den studerade organisationen som 

”vad/vem” och studien ämnar förklara ”hur” AI kan användas för att förändra 

organisationskultur. Utifrån syftet är således ett deskriptivt angreppssätt mest lämpligt.   

3.5 URVAL  
Vilket studieobjekt som väljs har stor påverkan på resultatet av en studie. För att ett urval ska 

vara relevant beskriver Backman (2016) att man bör specificera vilka krav ett urval ska uppfylla 

för att ingå i en studie. Vid inledandet av den aktuella studien gjordes bedömningen att två krav 

behövde uppfyllas. Det första var att det skulle vara en organisation som har uttalade värderingar 

som de önskar att arbeta utefter. Dessa värderingar ska inte enbart vara valda ord, det ska finnas 

en tydlig ambition och önskan ifrån ledningen att dessa värderingar ska finnas genom hela 

företaget. Vidare måste den valda organisationen vara tillgänglig ur ett bekvämlighetsval, det vill 

säga vara tillgängliga både geografiskt och att de tidsmässigt har möjlighet och vilja att delta i 

studien.  

Vid inledandet av det här arbetet befann sig en av författarna till den här studien i processen att 

byta arbetsplats, den nya arbetsplatsen var ett internationellt HR-företag med fokus inom 

bemanning och rekrytering, med ett kontor beläget i södra Sverige. I samband med bytet fick 

författaren kännedom om organisationens arbetssätt. Organisationen har länge haft uttalade 

värderingar men har nyligen påbörjat en resa för att levandegöra dessa värderingar genom flera 

initiativ på olika nivåer inom företaget. Eftersom en av författarna skulle komma att börja arbeta 

inom företaget gavs möjlighet, tidsmässigt och geografiskt att studera organisationen.  

Deltagarna i studien arbetar på ett lokalt kontor i södra Sverige och är en enhet bestående av 10 

medarbetare. Medarbetarna på kontoret som deltog i studien inkluderade fyra olika befattningar, 

kontorschef, konsultchefer, rekryteringsansvariga samt bemanningsansvarig. Samtliga 

medarbetare på kontoret, undantaget författaren till den här studien ämnade att medverka i 

studien genom enkät och workshop. Att även kontorschefen deltog i enkät och workshop 

övervägdes då en överordnads närvaro skulle kunna påverka medarbetarnas benägenhet att vara 

öppna och ärliga. Metoden som användes syftar till att identifiera styrkor och generera idéer till 

framtida arbetssätt. Mot bakgrund av att ledarskapet är en viktig del i förbättringsarbete samt 

metodens styrkebaserade natur gjordes bedömningen att kontorschefens närvaro snarare var att 

betrakta som en styrka än ett hindrande inslag i det aktuella fallet. 
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3.6 DATAINSAMLING OCH UTFORMNING AV PROCESS 
Datainsamlingen skedde utifrån ett fastställt flöde där kvalitativa och kvantitativa metoder 

användes för att fånga flera aspekter av utfallet av processen (se figur 6). De respektive 

momenten beskrivs i detalj nedan. 

 

Figur 6: Metodens design och process med inledande värderingsmätning som följdes av förberedelse av deltagare, två stycken workshops och avslutades 

med en uppföljande värderingsmätning. 

3.6.1 Dokumentstudie och organisationens värderingar 

Verksamhetens värderingar är ansvar, laganda, kundfokus, entreprenörsanda och passion. 

Värderingarna är globala, vilket innebär att alla kontor i koncernen delar dem. De första fyra 

värderingarna framarbetades vid ett tillfälle medan passion tillkom senare. För att definiera 

beteenden utifrån värderingarna har vi använt oss av en dokumentstudie, där vi tagit del av 5 

dokument från verksamheten gällande deras värdegrundsarbete (se dokumentförteckning i tabell 

1). Utifrån det materialet har verksamheten själv arbetat fram kompetenser som de anser stödjer 

värderingarna, och till dessa kompetenser finns stödjande beteenden. Författaren som inte arbetar 

inom organisationen utförde dokumentstudien för att ge ökad objektivitet.  

Tabell 1: Dokument som ingick i dokumentstudien för den valda organisationen 

Studerade dokument 

Personalhandbok 

Code of conduct  

Culture Audit – Great place to work 

Web (organisationens hemsida) 

Kompetenser och beteenden för medarbetare och chefer 

 

3.6.2 Värderingsmätning – före och efter 

Vi utgår ifrån SIQ:s koncept att värderingar mest lämpligt mäts genom beteenden. SIQ använde 

värderingar som de kommit fram till genom workshops för att definiera vad kvalitetskultur 

innebär. I vår studie använder vi istället organisationens värderingar och fastställda beteenden 

utifrån dokumentstudien. Det är utifrån dessa beteenden enkäten har byggts upp. Kopplat till de 

stödjande beteenden som organisationen valt har författarna till den här studien formulerat 

hindrande beteenden (figur 7).  

 

 

Figur 7: Påståendena i värderingsmätningen baserades på värderingar och av organisationen kopplade kompetenser och beteenden. 
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Enkäten byggdes utifrån en Likert-skala med bipolära svarsalternativ där mittpunkten motsvarade 

påståendet i lika stor utsträckning (Stanford University, 2017). Enkäten bestod av 15 påståenden 

(se bilaga A) där varje värdering representerades av tre påståenden. Påståendena var en blandning 

av stödjande och hindrande beteenden där respondenten fick ta ställning utifrån om man 

”Instämmer inte alls” (motsvarande värde 1) eller ”Instämmer helt” (motsvarande värde 7) eller 

placerar sig däremellan. Sju av påståendena var hindrande beteenden och åtta av påståendena var 

stödjande beteenden. Eftersom påståendena bestod av såväl hindrande som stödjande beteenden 

innebar inte alltid ett svar "instämmer helt" att den representerade värderingen stöds, i sju av 

påståendena innebar det att man höll med om det hindrande beteendet.  

Designen var utformad så för att respondenterna inte skulle uppleva det som uppenbart att det 

var mer eller mindre rätt med svarsalternativ ”Instämmer helt” och att enkäten därmed skulle 

upplevas objektiv. För att ytterligare förstärka objektiviteten i påståendena var de stödjande 

beteendena i vissa fall något omformulerade från de organisationen själv har formulerat i sin 

dokumentation. Enkäten gjordes i det digitala verktyget Fluidsurveys. 

Påståendena i enkäten och enkätens funktionalitet utvärderades av en utomstående person innan 

distribution för att säkerställa att frågorna var tydliga och enkla att förstå. Utifrån det inkom inga 

synpunkter som krävde justeringar varpå enkäten bedömdes färdig för användning. Enkäten 

distribuerades sedan elektroniskt till alla inom urvalet för studien, det vill säga tio personer. Av 

dessa svarade nio personer då en inom urvalet var bortrest på semester och inte kunde delta. I 

den uppföljande enkäten svarade alla som deltagit vid workshop 1 och 2, det vill säga sju 

respondenter.  

3.6.3 Workshop 1 - att levandegöra värderingar genom Appreciative Inquiry intervju 

Inför workshop 1 fick alla deltagare tilldelat vilken av organisationens fem värderingar man skulle 

utgå från. Den tilldelade värderingen skedde genom lottning så att slumpen avgjorde vilken 

värdering som tilldelades vilken medarbetare. Varje värdering hade två deltagare fått tilldelad för 

att tänka på ”en situation där personen upplevde att värdering X var särskilt tydlig/viktig/levande”.  

Workshop 1 genomfördes under en förmiddag på organisationens kontor i Helsingborg och 

varade tre timmar (för mer information om upplägg, se bilaga B). Inledningsvis presenterades 

författarna till den här studien samt området för vilken det här examensarbetet är utfört. Därefter 

presenterades grundläggande teori om vad värderingar innebär samt vad Appreciative Inquiry 

syftar till väldigt kortfattat. Introduktionen varade totalt 20 minuter. Presentationen i sin helhet 

finns under Bilaga C. 

Deltagarantalet var initialt planerat till tio medarbetare men tre deltagare kunde inte delta. Det 

innebar att upplägget fick justeras under tillfället. En av värderingarna, passion, hade ingen 

deltagare närvarande varpå denna värdering exkluderades från intervjuerna. Därefter intervjuade 

deltagarna varandra två och två, en grupp bestod av tre medarbetare, genom att använda en 

Appreciative Inquiry intervjuguide. Intervjuguiden som användes (se bilaga D) är framtagen av 

författarna till den här studien och baseras på det ramverk som finns gällande hur en AI-intervju 

ska vara formulerad och strukturerad.   

Efter genomförandet av intervjuerna delades medarbetarna in i två grupper med fyra respektive 

tre deltagare i vardera gruppen, paren som tidigare intervjuat varandra medverkade i samma 

grupp. Varje deltagare gavs 2 minuter att presentera den berättelse som deras kollega beskrivit 

samt att lyfta vilka framgångsfaktorer som identifierats. Då en medarbetare var ensam om sin 

värdering fick hen presentera sin berättelse på egen hand. Efter att varje medarbetare presenterat 
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en berättelse fick gruppen i uppgift att tillsammans identifiera tre till fem framgångsfaktorer i 

varje berättelse. Dessa framgångsfaktorer kunde vara samma som tidigare identifierats eller andra 

som tillkom i gruppdialogen. Gruppen valde därefter två berättelser, en för vardera värdering. 

Gruppen fick 20 minuter på sig att förbereda en presentation i form av en storyboard som 

illustrerade berättelsen samt de framgångsfaktorer som identifierats (se bilaga E). Därefter delade 

båda grupperna sina berättelser och illustrationer med varandra. Dessa presentationer filmades 

för att författaren som inte närvarade under workshopen som en del av datainsamlingen och 

användes som underlag till empiri, analys och diskussion i denna rapport. Samtliga deltagare 

godkände att presentationerna filmades och informerades om att filmerna inte kommer att delas 

med någon person utanför den här studien.  

Efter att varje berättelse illustrerats hölls en avslutande reflektion där samtliga gavs en minut att 

reflektera över frågan ”Vad är det minsta jag kan göra för att leva värderingen i min vardag?”. 

Medarbetarna fick därefter skriva ner vad de kom fram till på en post-it som de fäste på 

respektive illustration.  

3.6.4 Workshop 2 - att utvärdera verktyget 

En andra workshop genomfördes för att utvärdera hur långt gruppen kommit i arbetet med att 

levandegöra värderingarna samt deras upplevelse av den tidigare workshopen. Workshop 2 hölls 

fyra veckor efter workshop 1 och varade i en timme (presentationen återfinns under Bilaga F). 

Tre deltagare som närvarat vid workshop 1 deltog på plats, en deltog via Skype. Vid tillfället 

närvarade ytterligare 4 medarbetare på kontoret som inte kunnat medverka vid Workshop 1, 

varav två var praktikanter i organisationen. Inledningsvis presenterades en summering av 

föregående workshop och vad som diskuterats och framkommit vid tillfället. Denna summering 

tog cirka 15 minuter. Därefter ombads deltagare i tur och ordning att besvara två frågor; ”Vad 

fick du med dig utifrån förra träffen?” och ”Har någonting förändrats, i så fall vad?”. En annan deltagare 

antecknade under tiden en kollegas svar på de två frågorna. Därefter hölls en diskussion med 

samtliga deltagare, såväl de som deltagit under workshop 1 som de som enbart medverkat under 

workshop 2 om hur arbetsgruppen kan arbeta vidare för att bevara lärdomarna. Diskussionen 

avslutades med att samtliga medarbetare besvarade frågan ”Vad är det minsta jag kan göra för att leva 

värderingarna (alla) i min vardag?”. Dessa svar skrevs ner på varsin post-it som därefter samlades in 

och presenteras i resultatet. Tre deltagare som närvarade vid workshop 1 men inte kunde 

medverka vid workshop 2 besvarade de inledande två frågorna som ställdes under workshop 2 

skriftligt i efterhand.  

3.7 ANALYSMETOD  

3.7.1 Kvantitativ analys 

Enkäten genererar kvantitativa data och analyseras således utifrån kvantitativ analysmetod. Det 

första mättillfället syftade till att dokumentera gruppens spridning och läge gällande respektive 

värdering. Detta för att dels kunna se om gruppen är homogen, men även för att se hur väl 

värderingarna är levande genom de kopplade beteendena. Motsvarande enkät distribuerades 

sedan till gruppen efter att båda workshoptillfällena var genomförda. Syftet med det tillfället var 

att se om det skett någon lägesförflyttning för gruppen som helhet men även för att se om 

spridningen inom gruppen förändrats.   

För att vid de två olika mättillfällena kunna visualisera spridning och läge för respektive värdering 

valdes histogram som verktyg. Genom histogrammet kan även en förändring av fördelning i 

distributionen i histogrammet mellan de båda mättillfällena synliggöras.   
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3.7.2 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen består av två delar. Först en jämförelse mellan de önskade beteenden 

som organisationen önskar främja genom sina värderingar samt de identifierade 

framgångsfaktorerna som framkommit under workshop 1. Jämförelsen genomförs för att 

undersöka om metoden AI är lämplig att använda för att hitta och framkalla de beteenden som 

organisationen vill främja. Vidare belyser analysen frågeställningen ”Hur uppfattas processen och 

effekterna av en sådan tillämpning av organisationens medarbetare?”. Detta som ett led i att förklara 

medarbetarnas syn på metoden.   

3.8 OBJEKTIVITET 
Oavsett studiens strategi, design och metodval måste den i alla beståndsdelar hålla ett objektivt 

förhållningssätt och vila på en saklig grund för att vara trovärdig. Detta innebär bland annat att 

studien med dess teori, metod, argumentation, resonemang och slutsatser inte ska baseras på 

författarens egna åsikter och tankar utan reflektera den vetenskapliga grund som studien baseras 

på (Dahllöf, 2014).  

Det är viktigt att författarna reflekterar över sin bakgrund, förförståelse och egna roll i och inför 

studien (Creswell, 2014). Det finns alltid en risk att dessa faktorer påverkar exempelvis hur 

datainsamlingen formas samt tolkning av resultat. Detta är speciellt viktigt i en kvalitativ studie då 

författaren är djupt involverad i deltagarnas egna upplevelse genom intervjuer, workshops och 

liknande. Därför är det viktigt att man vid studiens början reflekterar över sin objektivitet, egna 

värderingar och andra bakgrundsfaktorer som kan påverka (ibid).  

Att en av författarna arbetar inom den studerade organisationen är självklart någonting som 

måste tas i beaktning inom ramen för objektivitet. Det är rimligt att författarens anställning kan 

komma att påverka metod, analys av resultat samt att de deltagare som medverkat vid 

workshopen påverkas av att deras kollega är den som håller i det. För att bevara en vetenskaplig 

grund är det således extra viktigt att motivera och reflektera kring avvägningar och val som gjorts 

under studien.   

Som tidigare nämnts baserades enkäten på en dokumentstudie. De dokument som studerats har 

delats av ledningsgruppen och studerats av den författare som inte arbetar inom organisationen. 

Detta för att undvika att enkäten påverkats av förförståelsen från den författare som arbetar inom 

organisationen.  

Analys av enkät genomfördes av samma anledning av den författare som inte arbetade inom 

organisationen. Enkäten analyserades efter att båda workshoparna genomförts för att motverka 

att resultatet påverkade författarens förförståelse vid genomförande av workshop 1 och 2. Stor 

del av den analys som genomförs efter en Appreciative Inquiry intervju genomförs i samband 

med metoden genom att deltagarna själva reflekterar och lyfter vilka styrkor, framgångar och 

potentiella framtida arbetssätt de identifierat under intervjun och efterföljande samtal.  

 

För att undvika att påverka deltagarna i studien, valde den författare som arbetade inom 

organisationen att inte diskutera arbetet med kollegor innan empirin samlats in. I de situationer 

där kollegor visade intresse för studien, eller ställde frågor utanför workshop-situationerna 

hänvisade författaren till att dessa skulle besvaras efter att studien var genomförd och rapporten 

färdig. 
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3.9 VALIDITET 
Vid planering och genomförande av vetenskapliga metoder är det relevant att överväga 

validiteten av en undersökning. Generellt beskrivs validitet såsom att metoden mäter det som 

avses att mätas, att det ligger någon slags sanning i metoden (Shaughnessy & Zechmeister, 2012). 

Ett sätt att undersöka validitet kan vara att jämföra studier som avser att mäta samma sak (ibid). 

Exempelvis en studie som avser sig mäta kvalitetskultur, bör för att anses ha hög validitet ge ett 

liknande resultat som en annan metod som avser sig mäta kvalitetskultur.  

Metoden, Appreciative Inquiry, är ett väletablerat intervjuinstrument och de frågor vi tagit fram 

baseras utifrån ramverket för detta verktyg.  

Frågorna som enkäten grundar sig i är baserade utifrån de beteenden som organisationen syftar 

att främja genom sina utvalda värderingar och kompetenser. Då enkäten avser att mäta beteenden 

utifrån ett specifikt företags värderingar och enkäten grundar sig i beteenden som företaget själv 

värderat att de vill främja, bedömer författarna till den här studien att enkätens formulering har 

förutsättningar att mäta det som avses.  

3.10 RELIABILITET 
För att säkerställa att en metod är pålitlig är det viktigt att undersöka reliabiliteten. Till skillnad 

från validitet som beskriver vad som avses att mätas, är reliabilitet ett mått av hur konsekvent en 

använd metod är över tid (Shaughnessy & Zechmeister, 2012). För att en metod ska anses vara 

bra, behöver exempelvis en enkät som skickas ut till samma organisation vid två tillfällen ge 

samma svar (såvida inte förflyttningen kan förklaras av att en förändring skett). En annan liknelse 

kan vara att om en person ställer sig på en våg två gånger på samma dag bör man väga lika 

mycket varje gång.  

Appreciative Inquiry är en kvalitativ metod som genererar berättelser utifrån enskilda personers 

upplevelser kring en situation. Det är rimligt att anta att om andra personer ombads att berätta 

om en situation med samma frågeställning skulle en annan berättelse framkomma.  

Eftersom studien är av det slaget att vad som framkommer inte går att återskapa i andra 

sammanhang blir det istället relevant att redogöra för genomförandet av processen och 

dokumentera val och beslut som fattas. Detta uppnås genom utförliga motiveringar och 

beskrivningar i befintligt metodavsnitt.  

3.11 ETISKA ASPEKTER 
Inom vetenskapliga studier är det alltid av vikt att författarna utvärderar möjliga konsekvenser en 

medverkan i studien kan ha för dess deltagare. Att medverka i en studie medför ofta någon form 

av risk om än liten, dessutom är det viktigt att visa respekt för den tid som deltagare avsätter för 

att medverka i studien. För att ta ovanstående i beaktning är det inledningsvis alltid relevant att 

bedöma risker kontra vinster. En inledande fråga att ställa sig är huruvida frågeställningen 

beräknas kunna besvaras samt hur negativa konsekvenser för deltagare kan undvikas 

(Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2017). För att frågan ska anses vara möjlig att besvara 

bör metoderna hanteras korrekt och kompetent (ibid). Några kriterier för att detta ska anses vara 

uppnått är att empiriskt insamlat material bör hanteras systematiskt, noggrant och kritiskt 

analyseras. Vidare bör dokumentation och den redovisade rapporten präglas av klarhet, ordning 

och struktur och möjliga felkällor ska identifieras och diskuteras (ibid). Författarna till den här 



   
 

22 
 

studien anser att de grundläggande förutsättningarna i den här studien uppfylls och att 

frågeställningen således är möjlig att besvara.  

För att undvika att deltagarna upplevde någon negativ konsekvens av sin medverkan 

informerades samtliga deltagare i förväg om ramen för vilken inom studien genomförs. Vidare 

tillfrågades deltagarna om deras intresse att medverka samt att medverkan var helt frivillig. I 

rapporten beskrivs organisationen och de enskilda medarbetarna endast med uppgifter som är 

relevanta för studien och hålls i övrigt helt anonyma. Anonymiseringen klargjordes för deltagarna 

på förhand, likaså att material såsom videoinspelningar, enkät och intervjumaterial inte kommer 

att visas för utomstående utan enbart var till i dokumentationssyfte inför resultat, analys och 

diskussion i denna rapport.  
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4 EMPIRI 

I följande kapitel presenteras empirin från studiens olika delar. Vi redovisar mätningar från 

enkäterna, den inför och den efter workshoptillfällena. Dessutom redovisas kvalitativa resultat från de 

båda workshoptillfällena i form av identifierade framgångsfaktorer, beskrivna beteenden samt resultat 

från reflektionstillfällen.  

4.1 VÄRDERINGSMÄTNING 
Mätning av gruppens spridning och läge för respektive värdering gjordes via en enkät uppbyggd 

kring 15 påståenden, där vardera värdering hade tre påståenden baserade på beteenden kopplade 

till sig (se bilaga A). Påståendena var inte märkta med vilken värdering de var kopplade till. Nio av 

tio i urvalet besvarade enkäten inför workshopen, på den uppföljande enkäten efter 

workshoptillfällena svarade sju av sju vilket motsvarar de som deltog på workshop 1. Alla frågor 

besvarades inte av alla respondenter varpå antalet svar per värdering varierar mellan 23–27 (27 

var max antal svar) i mätningen inför. I den uppföljande mätningen var antalet svar 20–21 per 

värdering. Enkäten innehöll hindrande så väl som stödjande beteenden i omfattningen sju 

respektive åtta frågor. Svarsskalan gick från 1–7 där 7 motsvarade instämmer helt och 1 

motsvarade instämmer inte alls. För de frågor som baserades på hindrande beteenden 

konverterades svaren till motsvarande skala för stödjande beteenden så 1=7, 2=6, 3=5, 4=4.  

När svaren var konverterade sammanställdes samtliga av de enskilda svaren för respektive 

värdering i en tabell som sedan visualiserades genom ett histogram för respektive värdering (se 

figurer 8–12). Klasserna bestod av de olika svarsalternativen (1–7, dvs ”instämmer inte alls”-

”instämmer helt”) för att på bästa sätt kunna se spridningen inom gruppen. Variationen inom 

varje fråga motsvarade variationen totalt sett för värderingen när alla frågor sammanställdes varpå 

svaren kunde aggregeras utan att tappa relevant information. De olika påståendena överlappade 

inte utan fokuserade på olika identifierade beteenden kopplade till respektive värdering. Då 

antalet svar skiljer sig åt mellan de olika tillfällena har enbart andelen som är eniga med 

värderingar kunnat studeras samt tendenser utifrån gruppens möjliga förflyttningar utifrån svaren 

inför workshop 1 och 2 och svaren efter de båda workshoptillfällena var genomförda. 1-2 på 

skalan har i resultat och analys kategoriserats som ”i liten grad enig med värderingen”, 6-7 på 

skalan har kategoriserats som ”i hög grad enig med värderingen” och 7 på skalan har 

kategoriserats som ”helt enig”. 

4.1.1 Ansvar 

Andelen som i liten grad (1–2) var eniga med påståendena kopplade till värderingen sjönk från 

36% till 19% (se aktuella påståenden i bilaga A). Dock var andelen som i hög grad (6–7) var eniga 

med påståendena relativt oförändrad (44% till 42%). Tittar man enbart på de som var helt eniga 

(7) har den ökat från 12% till 38%. Gruppen kan konstateras ha förflyttat sig högre på skalan 

totalt sett, men spridningen inom gruppen är fortfarande hög. 
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Figur 8: Histogram som visar spridning och läge av den studerade gruppen inför (till vänster) och efter (till höger) genomförda workshops. Värderingen 

som undersöktes var Ansvar. 

4.1.2 Entreprenörsanda  

Andelen som i liten grad (1–2) var eniga med påståendena kopplade till värderingen sjönk något 

från redan låga 8,3% till 4,7% (se aktuella påståenden i bilaga A). Dock ökade andelen som i hög 

grad (6–7) var eniga med påståendena från 62,5% till 85,7%. Tittar man enbart på de som var helt 

eniga (7) är den relativt oförändrad (41,6% till 47,6%) så den största förflyttningen har tenderat 

ske från mittskiktet. Spridningen inom gruppen har minskat. 

       

Figur 9: Histogram som visar spridning och läge av den studerade gruppen inför (till vänster) och efter (till höger) genomförda workshops. Värderingen 
som undersöktes var Entreprenörsanda 

4.1.3 Kundfokus  

Andelen som i liten grad (1–2) var eniga med påståendena kopplade till värderingen ökade något 

från 4,3% till 10% (se aktuella påståenden i bilaga A). Andelen som i hög grad (6–7) var eniga 

med påståendena ökade från 52% till 65%. Tittar man enbart på de som var helt eniga (7) har den 

ökat från 34,8% till 50%. Spridningen inom gruppen kvarstår, dock i mindre utsträckning. 

       

Figur 10: Histogram som visar spridning och läge av den studerade gruppen inför (till vänster) och efter (till höger) genomförda workshops. Värderingen 
som undersöktes var Kundfokus. 
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4.1.4 Laganda 

Andelen som i liten grad (1–2) var eniga med påståendena kopplade till värderingen sjönk från 

8,7% till 0% (se aktuella påståenden i bilaga A). Den andel som i hög grad (6–7) var eniga med 

påståendena ökade från 65,2% till 81%. Tittar man enbart på de som var helt eniga (7) har den 

ökat från 47,8% till 57,1%. Gruppen tenderar att ha samlat sig mer mot en större enighet med 

värderingen. 

       

Figur 11: Histogram som visar spridning och läge av den studerade gruppen inför (till vänster) och efter (till höger) genomförda workshops. Värderingen 
som undersöktes var Laganda. 

4.1.5 Passion 

Andelen som i liten grad (1–2) var eniga med påståendena kopplade till värderingen var 0% vid 

båda tillfällena (se aktuella påståenden i bilaga A). Trots att värderingen exkluderades under 

workshop 1 har andelen som i hög grad (6–7) var eniga med påståendena ökat från 81,5% till 

100%. Tittar man enbart på de som var helt eniga (7) är den i princip oförändrad (från 70,4% till 

71,4%). Gruppen har samlats kring att i hög utsträckning vara eniga om värderingen.  

       

Figur 12: Histogram som visar spridning och läge av den studerade gruppen inför (till vänster) och efter (till höger) genomförda workshops. Värderingen 
som undersöktes var Passion. 

4.1.6 Förändringar mellan mättillfällena 

Andelen som var enig med värderingen i låg grad (hade svarat 1–2) tillsammans med andelen som 

var enig med värderingen i hög grad (hade svarat 6–7) samt den andel som var helt enig med 

värderingen jämfördes mellan de båda mättillfällena för att påvisa tendenser (se figur 13). 

Generellt kan sägas att andelen som i hög grad eller helt är enig med värderingen har ökat från 

mättillfället inför till mättillfället efter. Den enda värdering där förändringen var negativ var för 

värderingen ansvar (i kategorin hög enighet, men inte helt enig). Medan den andel som i låg grad 

var enig med värderingarna generellt kan sägas sjönk mellan mättillfällena. För värderingen 

kundfokus ökade andelen något. 



   
 

26 
 

 

Figur 13: Sammanställning av förändringar inom respektive värdering mellan de båda mättillfällena. Skillnaden mellan den andel som i låg grad var 
enig med värderingen visas i blått, den andel som i hög grad var enig med värderingen visas i orange och den andel som var helt eniga med värderingen 
visas i grått. 

Tendenser för de olika kategorierna visualiserades genom att differensen mellan mättillfällena för 

dels värderingarna men även för de tre kategorierna (låg grad, hög grad och helt enig) 

visualiserades i ett diagram (se figur 14). Bland andelen som var helt eniga med värderingen kan 

man se störst ökning för värderingen ansvar, och lägst för värderingen passion. För andelen som i 

hög grad var enig kan störst ökning ses för värderingen entreprenörsanda medan det för ansvar 

var en sänkning. Den andel som i låg grad var eniga med värderingen kan man se den största 

sänkningen för värderingen ansvar medan det för värderingen kundfokus blev en höjning.   

 

Figur 14: Förändringen för respektive värdering mellan de två mättillfällena uppdelat på andelen låg grad av enighet (1–2), hög grad av enighet (6–7) 

samt helt enig (7). 

4.2 WORKSHOP 1 – BESKRIVNING OCH REFLEKTIONER KRING VÄRDERINGAR 
I samband med workshop 1 och de berättelser som lyfts identifierade medarbetarna 

framgångsfaktorer i berättelserna, samt ett beteende kopplat till varje värdering, utifrån frågan 
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”Vad är det minsta jag kan göra för att leva värderingen i min vardag?”. Dokumentationen från 

workshoptillfället i form av storyboards finns under bilaga E. 

I tabellen nedan (tabell 2) sammanställs de beteenden som organisationen önskar främja med sina 

värderingar, tillsammans med de framgångsfaktorer och beteenden som identifierades av 

medarbetarna. Värderingen passion uteslöts då inga workshopdeltagare arbetade med den. 

Tabell 2: Sammanställning utifrån varje respektive värdering med det av organisationen önskade beteendet, identifierade framgångsfaktorer i AI-
intervjun samt beskrivna beteenden som framkom under slutlig reflektion under workshop 1.  

Ansvar Beteende 1 Beteende 2 Beteende 3 Beteende 4 Beteende 5 Beteende 6 

Önskat 
beteende 
(utifrån 
dokument-
studien) 

Söker aktivt 

återkoppling 

på mitt 

beteende och 

min 

prestation 
 

Har god insikt 
kring mina 
styrkor och 
utvecklings-
områden och 
är öppen med 
dessa 

Har modet att 

erkänna 

misstag  
 

Förstår hur 

det egna 

agerandet 

påverkar mig 

själv och 

andra 
 

Söker aktivt 

utvecklings-

möjligheter 
 

Har ett 
positivt 
förhållnings-
sätt och tar 
ansvar för sin 
egen 
motivation 

Framgångs-
faktor (från 
berättelser 
under 
workshop 1) 

Kom-
munikation 

Goda 

relationer 

med kund 

Profession-
alism 

Förtroende 
gavs från chef 

Bilda ett team 
med kunden 
för att skapa 
förståelse 
 

Samarbete 

Identifierat 
beteende 

Lyhörd i alla 
lägen 

Våga be om 

hjälp 

Mod Uthållighet, 
ge inte upp 
trots 
motgångar 

Fortsätta ge 
ansvar 

Fortsätta ta 
ansvar 

Identifierat 
beteende 
fortsättning 

Förståelse Ta ansvar för 

situationer 

och relationer 

med kunder 

och prospekts 

    

Kundfokus Beteende 1 Beteende 2 Beteende 3 Beteende 4 Beteende 5 Beteende 6 

Önskat 
beteende 
(utifrån 
dokument-
studien) 

Förstår 

kundens 

behov 

Uppfyller eller 

överträffar 

kundens 

förväntningar 

Anpassar 
servicen för 
att tillgodose 
kundens 
behov 

Strävar efter 
att skapa en 
positiv kund-
upplevelse 
 

Skapar 
långsiktiga 
och goda 
relationer 

Säger ifrån 
och utmanar 
kunden vid 
behov 
 

Framgångs-
faktor (från 
berättelser 
under 
workshop 1) 

Kunskap om 
kund 

Tänka utanför 

boxen 

Stöttning från 
teamet 

Kund-
anpassad 
lösning 

Passion Teamkänsla 

Identifierat 
beteende 

Ha kunden i 

centrum, lös 

det 

Stolthet 

 

Partnerskap 

& 

djupförståelse 

Förstå sina 
styrkor 

Kundfokus, 
ser att kunden 
förlorar 
pengar om vi 
inte löser 
problemet 

Partnerskap 
med kund 

Identifierat 
beteende 
fortsättning 
 

Se helheten Affärsmässigt 

utnyttja sig 

själv 

Se kärnvärdet 

som kunder 

vinner av 

samarbetet 
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Laganda Beteende 1 Beteende 2 Beteende 3 Beteende 4 Beteende 5 Beteende 6 

Önskat 
beteende 
(utifrån 
dokument-
studien) 

Är medveten 

om roller och 

ansvars-

områden i 

teamet. 

(Agerar på ett 

positivt sätt 

för att bidra 

till teamets 

resultat.) 
 

Är villig att 

vid behov 

anpassa mina 

personliga 

mål för att 

uppnå 

teamets 

gemensamma 

mål 
 

Samarbetar 
med varandra 
och strävar 
efter att skapa 
ett positivt 
arbetsklimat 
 

Delar 

erfarenheter 

och idéer för 

att hjälpa 

andra att 

uppnå både 

individuella 

och 

gemensamma 

mål 
 

Lever efter 
företagets 
värderingar 
för att skapa 
en gemensam 
kultur som 
bidrar till 
framgång 
 

Hanterar 

konflikter 

genom att 

respektera 

andras åsikter 

och olikheter 
 

Framgångs-
faktor (från 
berättelser 
under 
workshop 1) 

Konsult-
chefens 
ledarskaps-
förmåga, 
vilket visade 
sig genom 
kommunikati
onsförmågan 
och sättet att 
ta ansvar 

Engagemang 

från hela 

teamet 

Etablerad 
relation till 

konsulter 

   

Identifierat 
beteende 

Lämna ingen i 

skiten 

Se till teamets 

bästa och 

totala insats 

Påläst, snabbt 
agerande 

Se helheten 

och prioritera 

vad som är 

viktigast för 

teamet 

Delge 
förståelse, big 
picture och 
mål.  

Teamspirit 

Identifierat 
beteende 
fortsättning 

Prestigelös Solidarisk 

teamet first 

    

Entreprenörs-
anda 

Beteende 1 Beteende 2 Beteende 3 Beteende 4 Beteende 5 Beteende 6 

Önskat 
beteende 
(utifrån 
dokument-
studien) 

Tar initiativ 

när det gäller 

att tillämpa 

nya koncept, 

metoder och 

arbetssätt  

Är öppen för 
andras 
perspektiv, 
åsikter och 
tillvägagångss
ätt 

Är positiv och 

behåller 

lugnet i 

ovisshet och 

utmanande 

situationer 
 

Bibehåller 
fokus på 
mötet trots 
förändrade 
för-
utsättningar 

Kommer igen 

efter 

motgångar 
 

Är bra på att 

hantera 

begränsad 

information 

och 

tvetydighet 
 

Framgångs-
faktor (från 
berättelser 
under 
workshop 1) 

Använda rätt 
kompetens - 
gå utanför det 
egna kontoret 
vid behov  

Övertygelse Synkronisera 
samarbetet 
internt genom 
kommunikati
on 

Skapade för-
utsättningar 
för en 
transparant 
och ärlig 
dialog genom 
att vara 
inlyssnande 
och 
inkluderande 

Teamkänsla 
 

Konsultativ 

Identifierat 
beteende 

Våga vara 

experten 

Ta hjälp av 

hela 

organisation-

en 

Våga tänka 

nytt 
 

Nyfiken och 

närvarande 
 

Kundanpassa 
lösningarna 

Innovativ 

Identifierat 
beteende 
fortsättning 

Våga tänka 

utanför boxen 

Utmana Våga gå 

utanför 

processerna 

Teamets goda 

idéer 
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4.3 WORKSHOP 2 – VAD HAR HÄNT SEDAN SENAST?  
Den första frågan deltagarna fick reflektera kring under den andra workshopen var ”Vad fick du 

med dig från förra tillfället?”. 

Det deltagarna författade ner under reflektionen listas nedan i sin helhet: 

• Nu kan jag våra värderingar utantill, det kunde jag inte innan. 

• Jag är mer uppmärksam mot våra värderingar och väver gärna in dem i mitt tankesätt och 

hur jag beskriver vår verksamhet mot kandidater och kunder.  

• Funderar mer aktivt på värderingarna 

• Känner stolthet för våra värderingar 

• Känslan av att vi vill arbeta värderingsstyrt 

• Ansvar och reflekterande gentemot kollegor och kunder 

• Man sätter exempel i värderingarna 

• Framtida vision i hur man ska jobba med värderingar 

• Tankesättet har förändrats 

• Vitamininjektion – vad man kan göra bättre 

• Bör göra bättre 

• Pratar om det mer 

• Att det finns en hög medvetenhet om och kring våra värdeord  

• Engagemanget för värderingarna är högt, tillsammans med att det finns en enorm 

erfarenhet inom teamet som vi ska försöka ta väl vara på. Detta är vår styrka som team.  

• Att våra olika roller går in i varandra vilket är mest till fördel men även kräver 

kommunikation och ibland prestigelöshet. 

• Vår utmaning är att stötta varandra under de toppar som då och då uppstår. Dessutom 

krävs extra god kommunikation då vi rent geografiskt sitter långt ifrån varandra. Med 

fokus på ovan kommer det fortsättningsvis att löpa på bra.  

Sammanfattningsvis var deltagarna ense om att workshopen väckt liv i värderingarna och skapat 

en tydligare bild av någonting som tidigare var antingen direkt okänt för vissa eller otydligt för 

andra. En deltagare beskrev tillfället som en vitaminjektion som sporrade medarbetarna att se 

hela sin potential. I samtalen fanns en konsensus om vikten av att arbeta mer kontinuerligt med 

värderingarna och att workshopen varit en början som skapat en medvetenhet som följde 

deltagarna även efteråt. En annan påpekade att ”teamet har olika bakgrund men vi representerar vår 

gemensamma nämnare och blev enade i värderingarna”.  

I tillägg till fråga ett fick deltagarna även reflektera kring ”Har något förändrats? Vad i sådana fall?”. 

Det deltagarna författade ner under reflektionen listas nedan i sin helhet: 

• Vikten av att arbeta med våra värderingar mer kontinuerligt 

• Vi tolkar värderingarna på olika sätt och kan dra nytta av det vid införsäljning och hur vi 

på olika sätt kan efterleva dem 

• Stolthet över kollegor och team  

• Levande övning tydliga exempel  

• Olika i teamet med värderingar skapar gemenskap  

• Värderingar är svårt att sätta fingret på, vi kunde levandegöra detta 
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• Bra övningar att väcka liv i detta 

• Frågar mig om jag efterlever denna värdering? 

• Kul att höra andra case så bra saker vi gör, lära sig av framgångsfaktorerna 

• Pratar om det i Ledningsgruppen och lirar bra med detta 

• För egen del har jag helt enkelt kommit in mer i mina arbetsuppgifter. Nästa steg är att 

komma ihåg/hinna med att tänka mer affärsmässigt, vara mer proaktiv ut gentemot kund. 

Nu känner jag att tid, kraft och kunskap finns på en högre nivå än tidigare. 

Den tydligaste förändringen som gick att urskilja var att samtliga medarbetare efter workshop 1 

tänkte mer aktivt på värderingarna i sin vardag. Tidigare var värderingarna inte levande och alla 

kände inte till värderingarna men hade en känsla för ungefär vad de innebar. Att prata om 

värderingarna väckte ett intresse för att jobba utifrån dem mer och flera medarbetare nämnde att 

de vid något tillfälle stannat och funderat över sina beslut eller agerande i en situation och 

funderade ”agerar jag utifrån våra värderingar nu eller kan jag agera annorlunda?”. Denna förändring var 

tydligast kopplat till den värdering som den enskilda medarbetaren fokuserat på under workshop 

1. De inledda samtalen hade ännu inte skapat nya arbetssätt, utan snarare en medvetenhet och en 

önskan. Flera deltagare nämnde att de nu är mer uppmärksamma gentemot värderingarna. En 

medarbetare nämnde att värderingarna börjat vävas in i hens tankesätt och hur hen presenterar 

organisationen och beskriver verksamheten för kunder. 

Slutligen ställdes frågan återigen ”Vad är det minsta jag kan göra för att leva värderingarna i min 

vardag?”. 

Det deltagarna författade ner under reflektionen listas nedan i sin helhet: 

• Identifiera situationer där vi kan efterleva våra värderingar - t.ex. laganda när alla lägger 

sitt eget åt sidan och hugger tag för att lösa en gemensam utmaning. Få energi av det! 

• Fundera och reflektera i exempelvis beslut hur jag utifrån våra värderingar kan fatta ett 

beslut som blir så bra som möjligt 

• Lite bättre varje dag, samtliga värderingar 

• Vara en förebild och inte en kritiker 

• Sätta upp värderingar vid arbetsplatsen för att konstant bli påmind och ha dem nära till 

hands 

• Försöka identifiera värderingarna i olika situationer 
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5 ANALYS 

I följande kapitel analyseras resultatet från föregående kapitel, i förhållande till den inledande teorin 

och syftet. Analysen består av två delar, den ena fokuserar på effekten av metoden, den andra 

fokuserar på processen och metoden i sig.   

5.1 FÖRÄNDRINGAR I GRUPPENS LÄGE OCH SPRIDNING INNAN OCH EFTER 

WORKSHOPTILLFÄLLENA  
Den kvantitativa delen av denna studie kan inte ge några statistiskt säkerställda svar utan kan 

snarare påvisa tendenser och trender gällande förändringar i den enskilda gruppens spridning och 

läge. För att basera effekten på de kvantitativa resultaten hade studien behövt vara utförd i en 

större omfattning och inkluderat kontrollgrupp. Således är det kvantitativa resultatet snarare att 

betrakta som ett stöd till de kvalitativa data som samlades in.  

Resultatet dokumenterar gruppens läge och spridning för de respektive värderingarna inför 

workshop 1 och 2 och efter de båda workshoptillfällena (presenterat i figurerna 8–12). I samtliga 

fall kan man se att gruppens spridning och läge har förändrats mellan de båda tillfällena när man 

ser på de andelar respondenter som i låg grad, i hög grad och helt var enig med värderingarna. 

Man kan i resultatet konstatera att andelen som i låg grad är enig med värderingen har sjunkit för 

tre av värderingarna (laganda, entreprenörsanda och ansvar), ökat för en (kundfokus) och var 

oförändrat för en (passion var 0% redan vid första tillfället). Man kan även konstatera att andelen 

som i hög grad är enig med värderingarna har ökat för fyra värderingar och sjunkit för en 

(ansvar). Gällande andelen som var helt enig med värderingarna så kan man konstatera att den 

har ökat för alla värderingar mellan de båda tillfällena. Intressant att observera är att även för den 

värdering som exkluderades under workshop 1, passion, kan man se en förändring. En teori kring 

denna förändring är att den skulle kunna vara kopplad till den positiva känsla som uppstod under 

de båda workshoptillfällena. Något som är starkt kopplat till just värderingen passion.   

Utifrån detta kan man drista sig att anta att gruppens förståelse för värderingarna har ökat efter 

de båda workshoptillfällena genomförts. Detta då mätningen bestod av påståenden som var 

sammankopplade till värderingarna och man i högre grad ansåg sig instämma med dessa. 

Resultatet i sig är intressant då det stärker teorin att en dialogbaserad metodik kan påverka 

värderingar, och i förlängningen organisationens kultur. Att man genom att samtala om 

värderingar, beteenden, framgångsfaktorer i berättelser som förtydligar värderingarna kan uppnå 

en ökad enighet med en organisations värderingar. Metoden i sig ger en systematik och struktur 

som stöd till samtalet.     

5.2 KOPPLAS VÄRDERINGAR TILL ”RÄTT” BETEENDEN?  
Som Yukl (2012) nämnde innebär en stark kultur inte nödvändigtvis framgång, det innebär 

egentligen bara att organisationens medlemmar delar samma värderingar. Istället är det relevant 

att titta på om de värderingar som delas är sådana som anses bidra till framgång (ibid). De 

värderingar som anses bidra till en kvalitetskultur är kundorientering, processorientering, 

engagerat ledarskap (proaktivitet), allas delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar samt basera 

beslut på fakta (SIQ, 2016). I den aktuella studien är det dock värderingar inom en studerad 

organisation som undersökts.  

För att kunna utvärdera om metoden är användbar för att levandegöra en organisations 

värderingar är det utöver deltagarnas egna reflektioner därför relevant att utvärdera huruvida 
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metoden varit framgångsrik i att identifiera de beteenden som värderingarna syftar till att främja. 

Å andra sidan kan metoden bidra till att identifiera nya relevanta beteenden som är förankrade 

hos medarbetarna och i verksamheten. Beteenden utvecklas ständigt med organisationens och 

omvärldens utveckling vilket gör att även de dokumenterade beteendena behöver revideras och 

ses över, över tid (Yukl, 2012). I denna analys är det inte av största vikt att de exakta beteendena 

beskrivna av organisationen anges, dessa finns redan i organisationens kompetensramverk. Vad 

som kan skapa betydelse är att de beteenden och framgångsfaktorer som medarbetarna 

identifierat går i linje med vad värderingarna syftar till. Att det går att identifiera en röd tråd. I 

nästkommande stycken kommer författarna att sammanfatta de beteenden som organisationen 

önskar att främja genom en viss värdering, sammanfattningen är författarnas tolkning. Utifrån 

sammanfattningen kommer författarna att dra paralleller till de beteenden och framgångsfaktorer 

som medarbetarna identifierat för att undersöka likheter och skillnader.  

Värderingarna går till stora delar in i varandra, något som diskuterades av medarbetarna under 

workshopen och vilket även kan återses i de identifierade beteendena och framgångsfaktorerna. 

Detta stödjer ytterligare att det inte är det exakta beteendet utifrån organisationens beskrivning 

som är av vikt, utan att värderingarna levandegörs och skapar en känsla av ägandeskap inom 

arbetsgruppen. Att känna till sina egna styrkor är exempelvis en egenskap som organisationen 

nämner under värderingen ansvar, men som för medarbetarna diskuteras i samband med 

värderingen kundfokus. Likaså är behovet att agera konsultativt mot kunder någonting som 

organisationen beskriver genom kundfokus, men som medarbetarna beskriver genom 

entreprenörskap.  

5.2.1 Ansvar 

Att efterleva ansvar enligt organisationen innebär är att ta ansvar för sin egen prestation, 

utveckling och motivation, att ha en god självinsikt kring det egna beteendet, styrkor och 

svagheter, att man aktivt söker utvecklingsmöjligheter, återkoppling samt att man har modet att 

erkänna misstag när dessa förekommer.  

De framgångsfaktorer och beteenden som nämndes av medarbetare var skapa goda relationer 

med kund genom kommunikation, samarbete och att skapa ömsesidig förståelse. Att våga ge 

såväl som att ta ansvar för situationer och relationer men även att ha förståelse, att vara lyhörd 

och uthållig i sitt arbete samt att agera med stor professionalism.  

De likheter som går att identifiera är en grundläggande ansvarskänsla, både för sig själv men även 

för relationer med andra. Våga be om hjälp, fortsätta ge och ta ansvar samt uthållighet vid 

motgångar är exempel på det. Dock är många av de av medarbetarna beskrivna beteendena mer 

fokuserade på kund och relation, snarare än på den enskilda individen vilket är en intressant 

skillnad.  

5.2.2 Kundfokus 

Att ha kundfokus beskriver organisationen genom att ha förståelse för kundens behov och 

anpassa servicen utifrån detta, och att helst överträffa kundens förväntningar. Strävan är att 

uppnå goda och långsiktiga kundrelationer där kunden upplever varje möte positivt. Medarbetare 

ska även sträva efter att våga utmana och konsultera kunder vid behov.  

Medarbetarna inom organisationen beskriver sina framgångsfaktorer såsom att skapa 

kundanpassade lösningar genom kunskap om kunden och att tänka utanför boxen, detta nås 

genom stöttning ifrån hela teamet och passion i arbetet. Att på ett individuellt plan känna 

stolthet, förstå sina styrkor, skapa ett partnerskap med kunden och sätta dem i centrum.  
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Likheter som kan identifieras handlar huvudsakligen om förståelse för kundens behov och 

anpassade lösningar och service. Medarbetarna stack ut genom att dra det ett steg längre till att 

skapa en teamkänsla och partnerskap, inte bara inom den egna gruppen utan att det sträcks vidare 

i samarbete med kund.  

5.2.3 Laganda 

Att arbeta utifrån laganda förklarar organisationen genom att sträva efter att skapa ett gott klimat 

i arbetsgruppen, att vara villig att anpassa egna behov efter gruppens, att dela idéer och kunskap 

för att uppnå individuella och gemensamma mål, att ha förståelse för arbetets uppdelning mellan 

olika roller. Att hantera konflikter genom att respektera varandras åsikter, och att leva efter 

organisationens värderingar för att skapa en god kultur.  

Framgångsfaktorer och beteenden som är viktiga utifrån medarbetarnas perspektiv är 

ledarskapsförmåga och kommunikation som en förutsättning för att skapa goda relationer och 

engagemang inom teamet och mellan teamet och konsulter. Detta skapas genom att vara påläst, 

att se till helheten, hela tiden se till teamets bästa och prioritera samt att aldrig lämna någon i 

sticket. Men även genom att delge teamet en förståelse kring situationer och mål för att skapa ett 

gemensamt varför. 

Synen på laganda utifrån organisationens ögon och teamets har stora likheter. Något som inte 

utmärkande nämns ifrån teamet är dock tydlig uppdelning mellan roller som organisationen 

beskriver i sin definition. 

5.2.4 Entreprenörsanda 

Värderingen enligt organisationen syftar till att ta initiativ att tillämpa nya koncept, metoder och 

arbetssätt. Likaså att man är anpassningsbar till förändrade omständigheter eller situationer där 

man inte besitter all nödvändig information. Att man trots detta behåller ett lugn och kommer 

igen snabbt efter en motgång, och slutligen att man är öppen för andras perspektiv.  

De beteenden och framgångsfaktorer medarbetarna fokuserade på var att våga ta hjälp ifrån 

organisationens stora nätverk samtidigt som man själv vågar vara expert inom sitt eget område, 

att man är nyfiken, närvarande och då vågar föreslå nya vägar att gå. Att man känner stark 

övertygelse och kan agera konsultativt. Även att man skapar förutsättningar för en transparent 

dialog genom att inkludera kund, vara inlyssnande och ha en god kommunikation inom team och 

till kund.  

Det går att identifiera flera likheter mellan organisationens och medarbetarnas syn på 

entreprenörsanda, hur man går tillväga för att uppnå detta har beskrivits i mer detaljerad 

utsträckning hos medarbetarna. Organisationen beskriver exempelvis att vara anpassningsbar i 

situationer där man inte besitter all nödvändig information. Medarbetarnas beskrivning om att 

använda hela organisationens styrka och kompetens kan tolkas som ett sätt att uppnå detta, när 

man själv står inför en ny situation och inte besitter all kunskap är det viktigt att gå utanför den 

egna personalgruppen och hitta kompetens och stöd ifrån organisationen i stort.  

5.3 HUR UPPFATTAS PROCESSEN OCH EFFEKTERNA AV APPRECIATIVE 

INQUIRY AV DELTAGARNA? 
Inledningsvis gavs deltagarna inte så mycket information om vad metoden syftade till. Detta var 

ett aktivt val av författarna för att deltagarna inte skulle fastna i förväntningar på metoden, utan 

istället ha ett öppet sinne för de berättelser som kom fram och att fokusera på dessa.  
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En generell reaktion ifrån deltagarna när tidsplanen för workshopen lades fram var att de 

upplevde att de inte skulle ha så mycket att säga och att de hade mer tid än vad de trodde sig 

behöva. I takt med att samtalen kom igång och de utmanades att hela tiden konkretisera sina 

upplevelser och framgångsfaktorer hamnade gruppen i djupa diskussioner. I slutet av 

workshopen uttryckte en deltagare sin förvåning och att det här var ett ämne som de hade kunnat 

fortsätta att diskutera i all oändlighet. Att gruppen inte hade så stor förkunskap eller förväntan på 

metoden upplevde författarna som positivt, och en känsla av styrka och empowerment växte 

inom gruppen. Detta uttrycktes av gruppen genom att deltagarna nämnde att de kände stor 

stolthet att vara en del av arbetsgruppen och att höra om all kompetens som gruppen besitter. En 

annan deltagare uttryckte sig i stil med ”det är ofta vi pratar om en X händelse och nämner det som ett 

exempel på något vi gjorde bra, men det är sällan vi går in i och diskuterar vad det faktiskt var vi gjorde som var 

bra. Det var häftig att lyfta det på ett nytt sätt och analysera varför det blev så lyckat!”.  

Som Lilja och Richardsson (2015) samt Whitney och Richardsson (2012) beskriver är en del av 

AI att ställa värdeskapande frågor för att dirigera samtalen i gruppen mot målet. Målet i 

Appreciative Inquiry är att nå djupare i berättelsen och landa i konkreta faktorer. Deltagarna ska 

ta sig från den öppna inledande berättelsen till att förstå vad som gjorde berättelsen framgångsrik. 

Att ställa rätt frågor och på så vis utmana deltagarna att konkretisera sina berättelser och hitta 

kärnan utan att styra gruppen och avbryta den fria berättelsen är svårt och någonting som kräver 

lyhördhet och träning från såväl workshopledare som deltagare. Dessa frågor är viktiga för att 

fördjupa samtalen då det är lätt att fastna i generella uttryck såsom ”det här gjorde vi bra” istället 

för att gå in på vad som var bra. En reflektion kring detta är också att deltagarna hade enklare att 

beskriva egenskaper snarare än beteenden både i framgångsfaktorerna men även i vad man kan 

göra för förändringar. Där är det viktigt som workshopledare att hjälpa deltagarna vidare för att 

beskriva hur man uppnår egenskapen, dvs vilket beteende man behöver anamma. Författarnas 

upplevelse är att AI är en metod som med fördel kan användas flera gånger inom samma grupp 

då workshopledare och deltagare utvecklas och snabbare hittar ”rätt” frågor samt förstår syftet.  

Enligt Bushe (2007) uppstår förändringen genom det generativa skapandet av berättelser, detta 

kan återses i deltagarnas beskrivelser i hur de kände till deras framgångar tidigare, men genom att 

berätta om dem för varandra, lyfta styrkor och beteenden som lett fram till framgångarna, väcktes 

tankar som inte enbart varade under workshoptillfället, utan reflektioner och en medvetenhet 

som fortsatte framåt.  

Utifrån de åtta värdeskapande kategorier som Lilja och Richardsson (2015) beskrivit som de 

medverkande delarna inom AI som bidrar till att påbörja en förändringsprocess återfinns flera i 

deltagarnas upplevelser. De beskriver att de fått nya insikter om sig själva och gruppen, att de 

inspireras av dessa berättelser, att detta skapat ett förtroende och starkare band inom 

arbetsgruppen, vilket väckt insikt och en vilja att stötta kollegor och hur det kan göras, samt att 

de i samband med workshopen upplevt starka positiva känslor.  

Detta kan ses i samband med vad Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver gällande vilka positiva 

effekter en organisationskultur kan bidra till, nämligen tillhörighet och gemenskap, tillit, 

motivation, samarbete och styrmedel. Just dessa effekter nämnde medarbetarna kring vad de tog 

med sig av workshop 1. De tog med sig en känsla av gemenskap, en stolthet över teamet de 

tillhörde, de fick konkreta exempel på hur de kunde agera och påminde sig själva om dessa och 

hur de borde agera för att arbeta i linje med värderingarna. 
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5.4 METODANALYS - FUNGERADE PROCESSEN FÖR ÄNDAMÅLET?  
Processen som användes i studien bestod av kvantitativa moment så som värderingsmätningar 

och kvalitativa moment i form av workshop och uppföljande reflektion. Metoddesignen finns 

beskriven i figur 15. 

 

Figur 15: Metodens process och de moment som ingick i studien. 

5.4.1 Värderingsmätningar inför och efter 

Genom en deskriptiv fallstudie var syftet med studien att undersöka hur AI kan användas för att 

förändra organisationskultur (Yin, 2011). En naturlig följdfråga till en sådan undersökning är inte 

bara hur AI kan användas men även vad effekterna av detta blir och om det är framgångsrikt. Ett 

sätt att svara på en sådan följdfråga är att undersöka om det har skett någon förflyttning eller 

förändring gällande hur deltagarna ser på värderingarna och om de beteenden som 

organisationen önskar främja förstärkts. En enkät i sig undersöker inte beteenden, men kan 

undersöka medarbetarnas inställning och uppfattning om beteenden kopplat till värderingarna. I 

ett inledande stadie där metoden i sig utvärderas bedömer därför författarna till den här studien 

att informationen som en enkät kan ge gällande förändringar och förflyttningar på medarbetarnas 

syn på värderingar är lämplig och användbar för att utvärdera metoden.  

Vid ett senare skede när metoden utvecklats kan mätningar fortfarande vara relevant i det 

avseendet att för att kunna se om en förändring ägt rum bör den vara tydlig och kunna mätas. 

Mätningen i sig ger alltså inte nödvändigtvis en förändring, men är relevant för att kunna följa 

upp arbetet och basera beslut på fakta, som är en av grundpelarna inom kvalitetsteknik och att 

skapa en kvalitetskultur (SIQ, 2016). 

Enligt SIQ (2016) är det lämpligt att beskriva eller diagnosticera värderingar baserat på 

beteenden. Hur dessa beteenden beskrivs och formuleras blir avgörande för att bedöma om en 

enkät är ett användbart sätt att undersöka värderingarna inom en organisation. Då enkäten som 

använts i den här studien är framtagen för en specifik organisation beskrivs beteendena utifrån 

hur organisationen ser på dessa. Det är möjligt att dessa beskrivningar av stödjande och 

hindrande beteenden kan misstolkas av medarbetarna inom organisationen. Som SIQ (2016) 

beskriver är det problematiskt att benämna värderingar då de inte alltid har en gemensam 

betydelse mellan individer. Trots att beteenden anses vara en mer lämplig och gemensam 

utgångspunkt är det fortfarande möjligt att dessa formuleringar missförstås.  

Trots dessa svårigheter bedömer författarna att enkätens funktion utifrån syftet för den aktuella 

studien är lämplig och användbar. Vidare bedöms att en enkät inte är nödvändig vid framtida 

genomförande av liknande studier, men att den kan bidra med kunskap som kan vara relevant för 

en organisations förbättringsarbete då det ofta ställs krav på såväl hårda som mjuka mätetal.  

5.4.2 Förberedelse av deltagare 

Syftet med studien var att generera kunskap kring hur AI kan användas för att förändra 

organisationskulturen, fokus låg därför till stor del på metoden i sig. Under planeringen och 

genomförandet av studien har författarna tidvis fått väga mellan att undersöka hur metoden i sig 

kan användas, i förhållande till hur metoden kan användas kopplat till en specifik organisation. 

Beroende på vad författarna valt att prioritera hade genomförandet kunnat se olika ut.  

Värderings-
mätning 1

Förberedelse, 
utdelning av 

värderingar till 
deltagare 

Workshop 1 -
AI intervju

Workshop 2 -
reflektion

Värderings-
mätning 2
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Författarna valde som tidigare nämnt att inte förbereda deltagarna allt för mycket kring vad 

workshopen skulle innebära, detta för att inte påverka deras förväntningar och leda dem i en viss 

riktning, och istället hålla ett öppet sinne. Detta kan vägas mot vad SIQ (2016) beskriver gällande 

behovet att skapa en gemensam grund för vad en värdering innebär eftersom förståelsen av dessa 

kan variera mellan individer. Under workshopen nämndes organisationens värderingar men 

någon tydlig förklaring eller genomgång av vilka beteenden organisationen önskade främja gavs 

inte.  

Istället för att undvika att berätta om de beteenden värderingarna inom organisationen syftade 

till, vore en annan möjlighet att skapa en ännu större förankring kring organisationens önskade 

beteende genom att inledningsvis förklara för deltagarna vilka beteenden organisationen önskar 

främja, och medvetet färga deltagarnas förståelse och i förlängningen berättelser. Detta skulle i så 

fall kunna vara mer i linje med att arbeta med värderingarna utifrån organisationens 

ställningstaganden kring vad värderingarna syftar till.  

 Fredrickson (2001) samt Whitney och Richardsson (2012) beskriver att vad vi pratar om och 

tänker i förläningen får effekter för vad vi gör och hur vi reagerar på en situation. Med det som 

utgångspunkt är det möjligt att anta att en grundlig genomgång av organisationens önskade 

beteenden hade påverkat deltagarna att lyfta exempel som går i linje med dessa beteenden, istället 

för att själva tolka in vad värderingarna innebär för dem personligen.  

För att värderingar ska etableras är det viktigt att det man säger inte skiljer sig ifrån vad man gör, 

att det finns en autenticitet (Yukl, 2012). Detta hänger samman med att värderingarna kan sägas 

tillhöra individerna inom organisationen på så sätt att det är individerna som väljer att följa dem 

eller att inte följa dem (Ingelsson, 2013). Mot bakgrund av dessa förutsättningar valde författarna 

till den här studien att inte på förhand förklara vilka beteenden organisationen önskade främja. 

Istället gavs möjligheten till gruppen att själva benämna värderingarna utifrån sin egen 

arbetsgrupp. Detta anser författarna skapar en större tydlighet kopplat till dagliga verksamheten, 

och kan öka möjligheten att deltagarna väljer att ansluta sig till värderingarna och i förlängningen 

skapa konsonans mellan organisation, medarbetare och värderingar på så vis som beskrivs av 

Norberg (2014) och Yukl (2012).  

Att författarna valt att gå den ovan beskrivna vägen kopplas till att syftet i studien var att 

undersöka hur AI kan användas för att förändra organisationskultur i helhet, inte enbart inom en 

specifik organisation kopplat till deras enskilda värderingar. De gånger då författarna upplevde att 

de kunde gå två olika vägar, antingen fokusera tydligare mot hur metoden i sig kan användas, 

gentemot hur värderingarna ses inom den enskilda organisationen, har författarna valt att 

fokusera på metoden och hur den kan användas brett.  

5.4.3 Workshop 1 – AI-intervju 

Det finns ett etablerat tillvägagångssätt för hur en AI-intervju genomförs och hur värdeskapande 

frågor formuleras (Whitney & Richardsson, 2012). Utifrån dessa riktlinjer togs strukturen fram till 

workshop 1. Den beskrivning av AI samt det tillvägagångssätt som finns beskrivet i litteraturen 

möjliggjorde ett organisationsanpassat upplägg med förankring i vetenskapen bestående av en 

presentation om ämnet samt organisationens värderingar tillsammans med intervjuguiden som 

användes av deltagarna under själva AI-intervjun.  

En viktig och återkommande del inom AI är den generativa berättelsen som skapas genom den 

dialog berättaren och den som intervjuar gemensamt bygger upp (Lilja & Richardsson, 2015).  

Förmågan att lyssna aktivt och dirigera samtalet i en riktning som belyser styrkor och framtida 
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potential är någonting som utvecklas hela tiden. Att veta vilka frågor som är värdeskapande, och 

hur dessa kan föra samtalet till en djupare nivå är en balansgång, men viktigt är att utmana 

deltagarna till att konkretisera sina svar om de är för generella. Att efterfråga vad i situationen 

som skapade framgång, och inte nöja sig med svar såsom "det är viktigt med samarbete". I de 

fallen måste man som workshopledare våga ställa nästa fråga och gå vidare mot hur-frågan, det 

vill säga ”hur skapar man ett gott samarbete i gruppen?”. Trots att deltagarna upplevt många 

positiva känslor och idéer i samband med workshopen finns det förbättringsutrymme. 

Författaren som genomförde workshopen har vid några få tillfällen tidigare använt AI, för 

samtliga deltagare var det någonting helt nytt. Att genomföra metoden flera gånger skulle 

sannolikt göra att deltagarna snabbare når kärnan av berättelser, och lär sig att snabbare hitta 

beteenden bakom framgångar istället för generella begrepp och egenskaper. Likaså kan 

författaren som genomförde workshopen snabbare se vilka värdeskapande frågor som bör ställas 

för att ytterligare utmana deltagarna att gå djupare i sina analyser.   

5.4.4 Workshop 2 – reflektion och fortsatt arbete framåt 

I samband med workshop 1 och 2 beskrev deltagarna att många tankar och intresse hade väckts 

för att fortsätta att arbeta värderingsbaserat. Utifrån de enskilda tillfällena lyftes exempel på 

framgångar som skapade en stärkande känsla i teamet. Däremot beslutades inte om några nya 

arbetssätt för hur gruppen konkret kan bibehålla insikterna i vardagen. I den aktuella studien 

illustrerade workshopdeltagarna den berättelse som delades med gruppen för respektive värdering 

genom en storyboard (se bilaga E). I tillägg fick alla deltagare skriva en post-it utifrån frågan ”Vad 

är det minsta jag kan göra för att leva värderingen i min vardag?”. Även dessa sattes upp på illustrationen 

för respektive värdering. Illustrationerna scannades, formgavs och skrevs sedan ut i A3-format 

för att sättas upp på kontoret och på det viset påminna gruppen om framgångsfaktorer, 

beteenden och värderingarnas innebörd (illustrationerna påminner i stort om figurerna i bilaga E). 

Syftet med detta var att utöver påminnelsen även låta arbetet och de gemensamma berättelserna 

leva kvar i organisationen.  

Genom att visualisera berättelserna på det här viset kan de även ge en effekt vid fortsatt 

förbättringsarbete, så som i socialisering av nya medarbetare (Yukl, 2012). Genom att 

berättelserna lever vidare i en analyserad form kan de delas vidare i organisationen för att göra 

värderingarna mer begripliga.  Det kan således fungera som en del i en formell strategi för 

organisationens inskolning eller introduktion av nyanställda (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Genom 

att de finns tydligt visualiserade kan de även bjuda in till diskussioner mellan kollegor från olika 

kontor och med kunder som besöker kontoret. Värderingarna fortsätter vara levande i 

kontorslokalerna och agerar som påminnelse och inspiration åt samtliga.  
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6 SLUTSATSER 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit baserat på de forskningsfrågor studien 

avsåg att besvara tillsammans med den analys studien genererat. 

 

Denna studie syftar till att utvärdera om Appreciative Inquiry är en lämplig metod för 

organisationer i deras arbete med att levandegöra värderingar och kultur, samt identifiera möjliga 

effekter av ett sådant arbete. Utifrån det analyserade resultatet samt metodens design i denna 

studie kan man dra vissa slutsatser.  

Gällande forskningsfråga ett, ”Hur kan Appreciative Inquiry användas för att systematiskt skapa dialog, 

reflektion och kulturförändring i riktning mot en organisations gemensamma värderingar?” kan sägas att 

metoden framgångsrikt skapar en systematik kring reflektioner och en gemensam förståelse av 

organisationens värderingar. Det återspeglas i att studien påvisar att medarbetarna både upplever 

och uppvisar en förändring gällande enighet och förståelse för värderingarna inom den studerade 

organisationen. Organisationens värderingar och deras innebörd blev mer närvarande för 

deltagarna under och efter det första workshoptillfället. Rörande slutsatser kopplade till metodens 

design och hur den kan användas, noteras att det finns en vinning i att inte påverka deltagarna 

genom att i för stor grad fokusera på de beteenden som en organisation önskar inledningsvis. Det 

öppnar för att styra värderingsbaserat och inte beteendebaserat. Öppenheten kan ses som en 

förutsättning för att metoden ska vara lämplig då öppenhet ger bättre förutsättningar för att 

gruppen bibehåller ett vidare sinne och skapar ägande av värderingarna. Dock under föresatsen 

att de är i konsonans med det organisationen önskar att värderingarna ska syfta till. 

Forskningsfråga två ”Hur uppfattas processen och effekterna av en sådan tillämpning av organisationens 

medarbetare?” besvarades av deltagarna själva när de vid det andra workshoptillfället fick möjlighet 

att reflektera dels kring effekten man upplevt men även hur man kan bibehålla effekten av 

arbetet. Deltagarna upplevde sig ha fått nya insikter gällande värderingarna men även en delad 

plattform för att på djupet förstå framgångssagor och vad som gjorde dessa till framgångsrika 

berättelser. Det illustrerades väldigt tydligt genom en deltagares reflektion ”det är ofta vi pratar om 

en X händelse och nämner det som ett exempel på något vi gjorde bra, men det är sällan vi går in i och diskuterar 

vad det faktiskt var vi gjorde som var bra. Det var häftig att lyfta det på ett nytt sätt och analysera varför det blev 

så lyckat!”.  

Studien visar på att metoden lämnar en positiv och stärkt känsla i gruppen och ger en möjlighet 

till strukturerad dialog gällande värderingar och beteenden kopplade till varandra utifrån 

berättelser som förklarar innebörden av värderingarna.  
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7 DISKUSSION 

I kapitel nedan diskuteras studiens resultat tillsammans med slutsatser utifrån processen och metoden 

samt de effekter som observerats. Frågor som väckts kring vidare forskning presenteras även här.   

7.1 METODDISKUSSION 
Det sägs att den gamla grekiska filosofen Herakleitos uttryckte att förändring är det enda 

konstanta. Att hitta de mest optimala, minst resursslösande arbetssätten och processerna är 

nödvändigt för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt. Men lika viktigt är att hitta metoder för 

att säkerställa att dessa arbetssätt och processer införs, uppdateras och ständigt förbättras 

eftersom att marknaden och behovet ifrån kunder ständigt förändras. En stor utmaning när det 

kommer till förbättringsarbete är att etablera arbetssätt och förbättringsinitiativ och skapa en 

bestående effekt. Att ta fram idéer och möjligheter kan framstå som mer kreativt och därav mer 

inspirerande än det faktiska genomförandet. Organisationer som ständigt tar fram och inför nya 

förändringar som inte följs upp riskerar att skapa en förändringströtthet hos medarbetarna. 

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning förändringen som skett kan tillskrivas metoden eller 

någon annan faktor. Ett sätt att försöka få klarhet i detta vore att genomföra metoden på fler 

kontor. Om samma effekt syns vid upprepade gånger vore det möjligt att med större sannolikhet 

dra slutsatsen att det är metoden som skapar förändringen. Detta är i nuläget inte gjort. I 

samband med att workshop 1 genomfördes och att diskussioner om värderingar och 

upplevelserna utifrån workshopen började spridas på kontoret har andra enheter inom 

organisationen visat intresse för att genomföra workshopen hos sig. I skrivande stund finns en 

sådan ytterligare workshop inplanerat, fler har kommit på tal men är ännu inte bekräftade.  

I den aktuella studien deltog sju personer vilket är relativt få deltagare. Deltagarna är vana vid att 

arbeta tillsammans och det är möjligt att detta gjorde att effekterna av den upplevda 

gemenskapen blev starkare. Hur resultatet hade sett ut om gruppen varit större alternativt mindre 

bekanta med varandra är svårt att sia om. Då metoden i sig både bygger på öppenhet men även är 

tillitsbyggande genom dels steget att dela med sig av sin berättelse men även genom att dedikerat 

lyssna kan effekten bli annorlunda i en grupp där man inte känner varandra lika bra. Författarna 

anser dock inte att den nödvändigtvis skulle bli lägre utan skulle faktiskt kunna få ett ökat bidrag i 

form av öppenhet, gemenskap och tillit till varandra inom gruppen. Just tillit, tillhörighet och 

gemenskap samt samarbete är något Jacobsen och Thorsvik (2014) lyfter fram som generella 

positiva effekter kulturen kan ha på individer och en organisation.  

Enkäten, och utformningen av denna, är ett moment i metoddesignen som kan utvecklas 

ytterligare. Formuleringar av påståenden, både stödjande och hindrande, kan tolkas olika av olika 

individer vilket ger en osäkerhet i mätmetoden. I detta fall fanns beteenden formulerade i 

organisationens egna dokument vilket underlättade situationen. I andra fall där värderingarna inte 

är kopplade till konkreta beteenden behöver det först initieras. Lämpligtvis genom att genomföra 

workshop 1 med ledningsgruppen med en efterföljande reflektion och vidare arbete för att stödja 

dem i formuleringen av vilka beteenden man vill ska guida medarbetarna mot att efterfölja de 

fastställda värderingarna. Det hade kunnat vara relevant även i denna studie men då den förhöll 

sig till en tidsram fick ett sådant moment uteslutas och de dokumenterade beteendena användes. 

För att säkerställa den förflyttning enkäten skulle kunna påvisa rent kvantitativt hade även en 

kontrollgrupp behövts inkluderas samt gärna en större mängd data. 
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7.2 RESULTATDISKUSSION 
Att skapa en stark gemenskap inom en organisation och känsla av hur vi gör saker här 

tillsammans är någonstans essensen i kvalitetskulturen. Som Ingelsson (2013) poängterar är det 

en utmaning för organisationer som tillämpar kvalitetsinitiativ att skapa en stark 

organisationskultur som syftar till ständiga förbättringar, och forskning som syftar till att stötta 

skapandet av en sådan kultur är sällsynt. Den aktuella studien är ett led i att tydliggöra hur en 

sådan kultur kan skapas och bibehållas. Detta genom att metoden möjliggör att jag som enskild 

person förstår hur jag bidrar till det stora hela på en arbetsplats med flera hundra eller flera tusen 

medarbetare, och hur jag personligen kan agera för att arbeta värderingsbaserat. På så vis hänger 

värderingar bakom en kvalitetskultur samman med värderingar inom en organisation. Inom 

definitionen av kvalitetskultur värdesätts kundorientering, processorientering, engagerat ledarskap 

(proaktivitet), allas delaktighet/samverkan, ständiga förbättringar samt basera beslut på fakta 

(SIQ, 2016). Även om de uttalade värderingarna inom en organisation är andra än de ovan 

nämnda, kräver ett aktivt arbete med att etablera organisationens värderingar en delaktighet från 

medarbetare och ledning, att dessa arbetas med systematiskt (genom processer), genom att hela 

tiden ha kunderna i åtanke samt genom att basera beslut på fakta.  

Trots de positiva förändringar som kan ses hos medarbetarna i den aktuella studien efter 

workshop 1 och 2 är ett förändringsarbete ständigt pågående. I workshop 1 och 2 delades 

värderingarna upp så att en till två medarbetare arbetade med en värdering. Under reflektionerna 

framkom inte helt förvånande att den värdering som medarbetaren fokuserat på hade satt starkast 

påverkan på personen, det var denna värdering som de tydligast kunde relatera till i efterhand. 

För att samtliga värderingar ska få spridning vore ett möjligt fortsatt arbete att hålla en serie 

workshops där man fokuserar på en värdering i taget och samtliga deltagare delar berättelser. 

Detta vore ett sätt att fördjupa det värderingsstyrda arbetet samt att hålla de tidigare berättelserna 

levande.  

I den studerade organisationen valde man att använda de illustrationer som togs fram som en del 

av presentationen under workshop 1 som tavlor som nu sitter på kontoret. Syftet med detta är att 

påminna medarbetarna om berättelserna och de beteenden man som grupp identifierade. För att 

stödja värderingarnas möjlighet att i sin tur stödja organisationens mål, vision och strategier kan 

andra lämpliga åtgärder för att få bibehållen effekt vara att se över hur medarbetarsamtal, 

kompetensutvecklingsprogram och belöningssystem är utformade (Yukl, 2012). Är de vägledande 

och guidar medarbetarna mot rätt beteende och värdering är chansen att värderingarnas 

efterlevnad i organisationens kultur blir långsiktig. Det behövs således troligen mer än bara 

enskilda workshops för att skapa något långsiktigt och hållbart. Men i ett led mot att skapa en 

begriplighet och ett ägandeskap för den enskilda medarbetaren upplevs Appreciative Inquiry ha 

märkbar effekt. Konkreta mindre initiativ för en organisation kan vara att inkorporera 

samtalsmetoden vid månadsvisa kontorsmöten, utbyta berättelser mellan kontor, samt hjälpa 

varandra att i vardagen uppmärksamma och ge feedback när värderingarna var särskilt 

framträdande i en händelse.    

Genom att visualisera berättelserna och det som var avgörande för framgången i dessa med hjälp 

av exempelvis tavlor på kontoret, genom att dela berättelserna i samtal eller skriftlig 

kommunikation inom och mellan kontoren samt tillsammans med kunder och externa parter 

skapas en berättelsebank som kan ge nyanställda en förståelse för värderingarna och vad de 

innebär i praktiken. Det skapar förutsättningar för socialiseringsprocessen inom en organisation, 

även för befintliga medarbetare. Yukl (2012) nämner två kategorier av faktorer som kan påverka 

en kultur, där ledarskapsbeteenden är den ena och strukturer är den andra. Att skapa strukturer 
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för socialiseringsprocessen är just ett sådant moment. Genom att skapa en systematik, likt 

författarna har gjort i denna studie, kan man förändra eller förtydliga kulturen både vid 

nyanställning men även för redan befintliga medarbetare.  

I den studerade organisationen fanns en vilja från organisationens ledning att värderingarna skulle 

vara levande och guida medarbetarna i deras arbetsvardag. Det kan ha bidragit till de effekter som 

observerades. I en organisation där värderingarna bara är ”ord på ett papper” kanske effekten 

hade blivit annorlunda. Utifrån det författarna upplevde finns dock en stor möjlighet att man 

även i en sådan organisation skulle kunna få motsvarande effekt. En effekt bestående av en 

känsla av begriplighet, styrka och positiv inställning till värderingarnas varande. En naturlig 

följdfråga är då om effekten blir kvarstående om inte ledningen har anammat synsättet den 

studerade organisationen har. Som i all förändring behöver ledningen gå främst i ledet för att visa 

på vikten av förändring. Yukl (2012) lyfter just ledarskapsbeteenden som en av de viktiga 

faktorerna för att kunna förändra en kultur. Därför behöver ledningen påvisa vikten av 

värderingarna och att leva dem för att skapa en långsiktig och hållbar effekt i övriga delar av 

organisationen. För att kunna påvisa vikten av värderingarna och rätt ledarskapsbeteenden 

behöver även ledaren förstå värderingarna och beteenden kopplade till dessa. Även här framgår 

det i studien att Appreciative Inquiry kan bidra genom att skapa en reflektion kring beteenden 

kopplade till värderingarna, både för ledaren själv men även för gruppens medlemmar. Utöver 

ledarskapsbeteenden behöver det som tidigare nämnts även utformas exempelvis strukturer och 

ritualer för att förändra kulturen. När detta utformas och effektueras stödjer det värderingarna så 

de blir vägledande för alla medarbetare (ibid).  

I den aktuella studien deltog kontorschefen i workshoparna. När författarna reflekterade kring 

effekterna av metoden önskades även chefens syn på vilka förändringar hen noterat. För att få en 

bild av om hen upplevde några skillnader i gruppen hölls en avstämning tre veckor efter 

workshop 2, där chefen bads beskriva om hen såg några förändringar. En skillnad som chefen 

noterade var en ökad öppenhet inom gruppen ”Att man har ett förhållningssätt att man är öppen, ärligt 

delar erfarenheter med varandra. Det har jag upplevt som en skillnad redan. Vi pratar på ett annat sätt med 

varandra, vi vågar utmana varandra. Och vi har ökad förståelse för varandra. Det är fantastiskt.”. I tillägg 

noterade hen en ökad relation till organisationens värderingar. ”När man gått lite mer på djupet när 

det gäller en specifik värdering, så räcker det att man säger värderingen så förstår andra vad man pratar kring.” 

Den ökade relationen till värderingarna byggde på att gruppen nu har en förståelse för vad de 

innebär i generella termer men även för var och en enskilt, och att det skapade möjlighet för 

fortsatt dialog och en gemensam terminologi. Samtalen som inleddes under workshop 1 har 

spridit sig till den operativa verksamheten, det har blivit mer vanligt att ställa frågan kring om ett 

visst agerande var exempelvis kundfokuserat, och att hela gruppen då har en gemensam grund 

och förståelse för vad kundfokuserat beteende syftar till. Hur ledaren ser på fortsatt arbete framåt 

uttryckte hen ”Man vill inte strypa värderingens kraft genom att systematisera för mycket, värdering är något 

som ska leva och andas”. Detta kan sägas summera metodens framgång, den syftar till att skapa en 

struktur där en öppen och fri dialog möjliggörs och värderingarna blir levande och föränderliga.  

7.3 HUR STUDIEN BIDRAR TILL BEFINTLIG KUNSKAP 
Inledningsvis beskrev författarna hur banden mellan framgångsrikt kvalitetsarbete och 

organisationskultur är starka, och hur trots denna insikt väldigt få företag arbetar aktivt med att 

skapa en kvalitetskultur. Den aktuella studien är ett exempel på hur man på kort tid och med 

relativt små medel kan inleda ett sådant arbete och skapa tydlighet kring värderingar, någonting 

som annars ofta uppfattas som ”luddigt”. Att levandegöra värderingar är att lämna stadiet där de 
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kan upplevas som slogans eller generella uttryck, till att skapa en gemensam grund som vägleder 

medarbetare till hur vi gör saker här och hur vi agerar för att vara vårt bästa jag. 

Frågan återkommer därför, varför satsar inte fler organisationer på att skapa en kvalitetskultur när 

det är tydligt att en sådan kultur är nyckeln till framgång inom kvalitetsinitiativ? Svaret på den 

frågan skulle kunna vara så enkelt som att man inte vet hur man skulle påbörja ett sådan arbete. 

Det visste vi själva inledningsvis inte heller. Efter genomförandet av den här studien känner vi 

oss något säkrare på denna frågan. I den här rapporten beskrivs hur värderingar utgör en viktig 

del av organisationskulturen, och att hitta värderingar som främjar kvalitetskultur är avgörande. 

Vilka värderingar en organisation än väljer behöver dessa värderingar etableras genom delaktighet 

från medarbetare och ledning, systematik (genom processer), genom att hela tiden ha kunderna i 

åtanke samt genom att basera beslut på fakta eftersom medarbetare kan välja att acceptera och 

agera i linje med värderingar eller inte. För att främja värderingsstyrt arbete behöver 

medarbetarna förstå vad värderingarna innebär för dem, och vilka beteenden som är 

framgångsrika för att nå det gemensamma målet. Appreciative Inquiry är en metod som kan bidra 

till att skapa en samsyn och gemensam plattform kring de händelser som beskrivs av deltagarna, 

och i den här studien skapas ett gemensamt synsätt och ägandeskap av värderingar. Yukl (2012) 

beskriver vikten av att värderingar upplevs autentiska och att bakomliggande uppfattningar 

överensstämmer med beteenden, vidare beskriver Lilja och Richardsson (2015) hur man genom 

AI kan skapa gemensamma synsätt inom en grupp. Den aktuella studien visar hur man genom AI 

kan levandegöra värderingarna inom den studerade organisationen och exemplifiera 

beteendenormer som stärker värderingarna i den riktning kulturen syftar till. Därför menar 

författarna att den här studien visar att AI möjliggör en kulturförändring.  

Vidare menar författarna att organisationskultur är grunden för förbättringsarbete. Att utveckla 

kultur och huvudsakligen en kvalitetskultur är därför någonting alla organisationer bör göra inom 

sitt arbete med ständiga förbättringar och offensiv kvalitetsutveckling. Den här studien är ett steg 

i att bevisa att kultur är någonting som går att skapa eller förändra och bidrar till kunskap om hur 

detta kan göras på ett strukturerat och framgångsrikt sätt.  

7.4 FRAMTIDA FORSKNING 
För att bättre studera och förstå effekten av Appreciative Inquiry i detta sammanhang känns det 

relevant att upprepa samma upplägg med flera kontor inom organisationen. Det ger större 

insikter om de observerade effekterna, och flera slutsatser kan dras. I tillägg till flera kontor inom 

samma organisation skulle ledningsgruppen vara en naturlig grupp att gå vidare med för att 

förankra dels metoden men även effekterna av metoden på högsta nivå. Det kan vara relevant att 

på det sättet se om resultat så väl som effekt skiljer sig åt eller är liknande på olika nivåer inom 

samma organisation.  

Än mer relevant skulle vara att genomföra motsvarande upplägg på grupper inom andra 

organisationer som inte lika uttalat sagt att värderingarna ska vara guidande utan där de snarare är 

”ord på papper”. Detta för att kunna jämföra effekten av Appreciative Inquiry under olika 

förutsättningar. En annan förutsättning är som tidigare nämnts att genomföra motsvarande studie 

i en större grupp eller i en grupp där gemenskapen är lägre. Detta med samma syfte, att se om 

effekten ändå kan observeras eller skiljer sig åt. Appreciative Inquiry i sig är en väl etablerad och 

vetenskapligt förankrad metod. Dock behövs ytterligare studier för att tydligare kunna dra 

slutsatser om dess effekt i arbetet med att levandegöra värderingar.  
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BILAGA A - VÄRDERINGSMÄTNING 

 

 

 

 

  

Ansvar 

Ansvar 

Kundfokus 

Kundfokus 

Laganda 

Laganda 

Entreprenörsanda 

Entreprenörsanda 

Passion 
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Förtydligande: påståendenas tillhörighet är angivna i bilagan för att förtydliga tillhörigheten till 

respektive värdering. I enkäten var påståendena utan dessa markeringar.  

Ansvar 

Kundfokus 

Laganda 

Entreprenörsanda 

Passion 

Passion 
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BILAGA B – UPPLÄGG WORKSHOP 1 

 

Moment Tidsåtgång 

Introduktion 20 min 

AI-intervju i par 40 min (2 x 20min) 

Rundabordssamtal 40 min 

Förbereda presentation/storyboard 20min 

Presentation i storgrupp 40min (8min presentation per värdering plus ”vad är det 
minsta jag kan göra”) 

Avslutande reflektion 10min 

 
Tidsangivelserna är ramar för workshopens upplägg och inte exakta hålltider. Upplägget 

innehåller även 10 minuters marginal för oförutsedda tidsfördröjningar.    



   
 

48 
 

BILAGA C – PRESENTATIONSMATERIAL WORKSHOP 1 

Avidentifierade presentationsbilder 
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BILAGA D - INTERVJUGUIDE 

Appreciative inquiry - intervjuguide 
 

Intervjun består av ett antal frågor och tar ca 20 minuter att genomföra. Du får beskriva en 

situation eller händelse för din kollega som lyssnar utan att avbryta. Efter att du berättat fördjupar 

ni er tillsammans i den.  

Värdering:  

1. Beskriv en situation där du upplevde att värdering X var särskilt tydlig/viktig/levande. 

När var det, i vilket sammanhang? Beskriv tillfället och omständigheterna noga för din 

kollega.  
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2. Vad i situationen skulle du beskriva var avgörande för upplevelsen?  

 

3. Vad möjliggjorde upplevelsen? I ditt agerande, i kundens eller i kollegors?  

 

4. Vilka tre framgångsfaktorer från din berättelse anser du varit mest betydelsefulla för att 

du fick uppleva den beskrivna situationen?  

  

5. Jag som intervjuare har hört följande tre styrkor hos de inblandade i berättelsen… 
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BILAGA E – ILLUSTRATIONER FRÅN WORKSHOP 1 
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BILAGA F – PRESENTATIONSMATERIAL WORKSHOP 2 

Avidentifierade presentationsbilder 
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