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Purpose: Our purpose is to examine how ExTe works with values and 

attitudes and if it has any connection to their success.   
Syfte:  Vårt syfte är att undersöka hur ExTe arbetar med värderingar och 

attityder och om det har en koppling till deras framgång. 
 
Research questions: Does attitudes and values have anything to with 

ExTes success? Does ExTes management see their 
staff as a resource for development and do they 
deliberately work with it. Does ExTe follow their 
written Value book and do they continuously and 
active work with it? 

Problemformulering:  Har attityder och värderingar betydelse för ExTes 
framgång? Ser ExTes ledning sin personal som en 
resurs för att utvecklas och i så fall om de medvetet 
arbetar med detta? Följer ExTe sin skrivna 
Värderingsbok och arbetar de kontinuerligt och 
aktivt med den? 

 
Approach:  We have used a deductive way of reasoning and a qualitative 

study to gather the information needed. We have interviewed four 
staff members at ExTe. 

Metod:  Vi har använt det deduktiva sättet för att komma fram till våra 
slutsatser och en kvalitativ studie för att få den information vi 
behövde. Vi har intervjuat fyra personer på företaget ExTe.  

 
Conclusions:ExTes continuously and deliberately work with values and  
 attitudes do have a meaning for their success. They see  
 their staff as a resource for development. 
Slutsats: ExTes kontinuerliga och medvetna arbete med värderingar och 

attityder har haft betydelse för deras framgång. De ser sin personal 
som en resurs för att utvecklas. 
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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om attityder och värderingar har 
någon betydelse för ExTes framgång. I vår uppsats har vi valt att undersöka hur 
företaget arbetar med värderingar och attityder och om det har en koppling till 
vad vi anser är framgång.  
 
Vårt arbete handlar mycket om tolkningar, därför har vi valt att se det ur ett 
hermeneutiskt synsätt. För att komma fram till vår slutsats har vi utgått från 
litteraturen och genomfört intervjuer med anställd på företaget ExTe. Under 
våra intervjuer valde vi att kombinera öppna och bundna frågor för att få så 
berättande och fylliga svar som möjligt. 
 
Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att attityder och värderingar har 
betydelse för ExTes framgång. Vi anser att om företag arbetar aktivt med 
attityder och värderingar så kan det ha en positiv påverkan för företaget. ExTe är 
ett företag som vi anser arbetar mycket aktivt med värderingar och attityder. De 
har arbetat fram en Värderingsbok som ger personalen vägledning och visar 
företagets riktning. Värderingsboken anger den röda tråd som företaget ska 
arbeta efter. Även om den enbart heter Värderingsboken så anser vi att den 
också speglar de attityder som finns inom företaget.  
 
ExTe har enlig oss tydliga mål, som är viktigt för att nå framgång. Vi anser att 
den övervägande delen av personalen på ExTe är medvetna om företagets 
målsättning. ExTes idoga och kontinuerliga arbete med Värderingsboken är en 
bidragande faktor till företagets framgång.  
 
Det finns olika teorier som visar att en bra ledare kan förmedla sina attityder och 
värderingar till personalen. Under arbetet med uppsatsen har vi fått den 
uppfattningen, att det finns en person på ExTe som har stor betydelse för 
företaget. Det är den tidigare VDn och nuvarande koncernchefen för Extendo, 
Kjell Jonsson. Hans värderingar och attityder har påverkat företaget i hög grad.  
  
Vi tror att det är viktigt för ExTe att arbeta vidare med värderingar och attityder, 
framförallt för att behålla lagandan. De får inte bli nöjda med att vara där de är, 
utan de måste fortsätta att vilja utvecklas. Den viljan tror vi finns på ExTe. Deras 
arbete med värderingar kan ha betydelse för företaget om det blir sämre tider.  
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SUMMARY 
 
The purpose with this essay is to examine if attitudes and values has any 
importance for ExTe. In our essay we have chosen to examine how the 
company works with values and attitudes and if this has a connection to what 
we believe is success. 
 
In our work with the essay we have chosen to see our work from a 
hermeneustiskt approach, since we do a lot of interpretations in the essay. In 
order to get out our conclusion we have looked at the literature and done 
interviews with employees at the company ExTe. In our interviews we chose to 
combine open and closed questions in order to get as narrated and detailed 
answer as possible. 
 
Our conclusion in our essay is that attitudes and values have some importance 
for ExTes success. We believe that if companies work actively with attitudes 
and value it can have a positive impact for the company. ExTe is a company 
who works very active with values and attitudes. They have created something 
they call a book of values, Värderingsboken, which gives all personnel guidance 
and shows the company’s direction. Värderingsboken states the main theme that 
the company will work after. We believe, although it is only called 
Värderingsboken, that it also reflects the attitudes in the company. 
 
ExTe has according to us clear objectives, which are important in order to reach 
success. We believe that a predominantly part of the personnel on ExTe is 
aware about the company’s carried out objectives. ExTes industrious and 
continuous work with Värderingsboken is a contributing factor to the 
company’s success. 
 
There are various theories that show that a good leader can provide its attitudes 
and values to the personnel. During the work with the essay we have come to 
the understanding that inside ExTe there is a person that has big importance for 
the company. It is their previous CEO and the current group manager for 
Extendo, Kjell Jonsson. His values and attitudes have influenced the company 
largely. 
 
We believe that it is important for ExTe to work furthermore with values and 
attitudes, above all in order to retain team spirit. They should not become 
satisfied, they must continue to want to develop. We think that the will to 
develop is within the company. We believe that their work with values can be of 
importance for the company if it becomes poorer times.  
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1. INLEDNING 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera uppsatsens bakgrund, 
problemformulering, syfte, avgränsning och disposition.  
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Tendensen går mot att företagen mer och mer arbetar med hållbar utveckling. 
Begreppet hållbar utveckling myntades av Bruntlandkommissionen. Det innebär 
att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att riskera möjligheterna för 
kommande generationer att tillgodose sina behov. Utgångspunkten är enligt 
kommissionen att tillväxt och utveckling måste vara hållbara ur sociala, 
miljömässiga och ekonomiska synpunkter. Enligt Svenskt Näringsliv behöver 
moderna företag välutbildad och självständig arbetskraft.  För 
utvecklingsinriktade företag som verkar på en global marknad är det en 
självklarhet att arbeta för öppenhet och goda villkor för personalen.  
 
Efter att vi läst mer om hållbar utveckling, sustainability, var det ämnena 
attityder och värderingar som väckte vårt intresse. Innan hade vi inte funderat 
över vilken betydelse attityder och värderingar kan ha för ett företag. Efter att 
ha läst Myers (2005) och Crosby (1988) har vi insett att det kan ha betydelse. 
Kombinationen attityder och värderingar är ett intressant och spännande ämne 
att studera. Vi tror att betydelsen av vilka attityder och värderingar som finns i 
ett företag kommer att öka. I dagens samhälle är det inte enbart företagens 
resultat som är viktiga utan det är helheten som är viktig.  
 
Vi har funderat över vad en attityd och en värdering egentligen är för något.  
Gränsen mellan attityder och värderingar är svår att dra. Enligt Thurén (1991) 
handlar värderingar om vad som är rätt eller fel. Han anser att en persons 
värderingar bygger på den personens känslor och moral. Patel & Davidson 
(2003) anser att en attityd är en grundläggande värdering hos en människa. Det 
vill säga vad den människan tycker om något. Crosby (1988) anser att attityder 
kan förändras, men den grundläggande attityden ändras sällan eller aldrig. 
Enligt oss så påverkar beteende våra attityder men man kan även bli påverkad 
av andra. 
  
Vi har även funderat över vad som gör ett företag framgångsrikt och vad 
framgång egentligen är. Enligt Crosby (1988) är framgång mycket svårt att 
definiera. Det är något som vi håller med om, eftersom det har olika betydelse 
för olika personer. Det som är framgång för en person behöver inte vara det för 
en annan. Ett företags framgång för oss är inte endast ett positivt resultat räknat 
i pengar, utan det handlar även om humankapitalet. För att ett företag ska vara 
framgångsrikt anser vi att företaget även ska ha låg personalomsättning, lågt 
antal sjukskrivna, lojal och engagerad personal.  
 
För att nå framgång ska man enligt Crosby (1988) ha en bra ledare i företaget, 
för att kunna motivera sin personal och för att få dem att samarbeta med glädje. 
Meyers (2005) menar att man kan få ett önskat beteende hos personalen genom 
att sporra och uppmuntra dem. För att kunna uppnå de uppsatta målen och det 
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önskade beteendet hos personalen så krävs det att företagen har bra ledare inom 
sin organisation. För det är ledarens attityder och värderingar som till stor del 
påverkar atmosfären på ett företag.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Har attityder och värderingar betydelse för ExTes framgång? 
Ser ExTes ledning sin personal som en resurs för att utvecklas och i så fall om 
de medvetet arbetar med detta?  
Följer ExTe sin skrivna Värderingsbok och arbetar de kontinuerligt och aktivt 
med den?  
 
 
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur ExTe arbetar med värderingar och attityder och 
om det har en koppling till deras framgång.   
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Efter information från ExTes VD och Ekonomichef valde vi att endast 
genomföra intervjuer. Den information vi tillhandahöll var att det tidigare har 
genomförts enkätundersökningar men dessa har haft dålig svarsfrekvens. Då 
valde vi, i samråd med ExTes VD, att intervjua tre personer på mellanchefsnivå 
och en säljare. Valet av mellanchefer grundar sig på att vi anser att de är 
anställda men ändå har ett visst ansvar. Att vi valde att intervjua en säljare var 
för att vi ville se om den så kallade kontorspersonalen har en annan syn än de 
personer som arbetar i själva verkstaden.   
 
Vi har avgränsat studien till att studera attityder och värderingarna som är 
upptagna i företagets nedskrivna Värderingsbok. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen består av sex kapitel. Vi inleder varje kapitel med en kort 
sammanfattning där vi förklarar dess innehåll. 
 
I kapitel ett börjar vi med att diskutera uppsatsens bakgrund, 
problemformulering, syfte, avgränsning och disposition. 
 
I andra kapitlet presenterar vi hur vi har gått tillväga och vilka forsknings- och 
arbetsmetoder vi har använt oss av under arbetet med uppsatsen.  
 
Tredje kapitlet handlar om litteraturstudier. I detta kapitel förklara vi vissa 
teorier om attityder, beteenden och värderingar, organisation, ledarskap, 
framgång och kommunikation. 
 



Inledning 

Jessica Hedberg och Monica Larsson 3

I det fjärde kapitlet gör vi en kort presentation av företaget ExTe Fabriks AB, 
deras Värderingsbok och en sammanställning av våra intervjuer.  
 
I femte kapitlet redogör vi för vår analys och för våra slutsatser samt ger förslag 
på fortsatta studier.  
 
Sjätte och avslutande kapitlet redogör för våra tankar om arbetet med uppsatsen, 
vad som har varit bra och vad vi har kunnat göra annorlunda.
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2. METOD 
 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva och redogöra för de arbetsmetoder vi 
har använt oss av. Vi inleder med att beskriva hur vi kom fram till 
grundförutsättningarna för vårt arbete med uppsatsen. Efter det beskriver vi 
olika vetenskapsteorier och forskningsmetoder och redogör för vilka vi använt.  
 
 
2.1 Inledning 
 
När vi hade fått information om hållbar utveckling kände vi att det var attityder 
och värderingar som väckte vårt intresse. Vi valde att studera företaget ExTe 
Fabriks AB i Färila, eftersom vi anser att det är ett företag som hela tiden 
utvecklas och expanderar. Företaget är intressant eftersom de verkar på en liten 
ort men är världsledande inom sin bransch. Ytterligare faktorer som påverkade 
vårt val var att vi bor i liten kommun där ExTe har stor betydelse, genom sitt 
engagemang och sina åtaganden i bygden. De flesta kommuninvånare talar väl 
om ExTe som företag och arbetsgivare. ExTes tidigare VD, den nuvarande 
Koncernchefen, har sagt att hur stora de än blir så ska huvudproduktionen ligga 
kvar i Färila i Ljusdals Kommun.  
 
Vi kontaktade ExTe och bokade in ett besök med Ekonomichefen. Under 
besöket fick vi information om att de har en utarbetad Värderingsbok inom 
företaget. Vi valde då att använda denna Värderingsbok som grund för vår 
uppsats. Syftet var att se om arbetet med attityder och värderingar har någon 
betydelse för företaget.  
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att skriva två stycken eftersom vi anser att det är en lämplig storlek 
på en grupp. Ejvegård (2003) anser att fördelen med grupparbete, det vill säga 
att ett par, tre studerande väljer att skriva en uppsats tillsammans, är att 
inlärningsprocessen kan bli bättre. Eftersom man stöder och uppmuntrar 
varandra. Erfarenheten säger att i små grupper som består av två eller tre 
medlemmar uträttas det bästa grupparbetet. Han anser att slutprodukten blir av 
bättre kvalitet när man kan föra en öppen diskussion som gör att misstag kan 
rättas till. För att samarbetet i en grupp ska lyckas bör medlemmarnas uppgifter 
bestämmas tidigt i processen och dessutom måste alla vara ungefär lika mycket 
delaktiga i arbetet. Alla medlemmar i gruppen måste känna att de har ansvar för 
själva slutprodukten och alla måste få godkänna den, även små detaljer. Alla ska 
kunna delta och presentera grupparbetet. 
 
Under arbetets gång har vi fått ändrat våra planer ett antal gånger. Vi har ändrat 
både på utformningen och delvis i innehållet. Enligt Ejvegård (2003) är det två 
saker som man bör tänka på när man skriver en uppsats. Man ska från början 
inte helt och hållet binda upp sig hur man ska utforma sin uppgift, det finns 
många omständigheter som gör att man måste förändra sin tänkta uppgift. Sen 
ska man så långt det är möjligt, hålla fast vid sin ursprungliga plan i allt, 
exempelvis i tid, omfattning, metod och inriktning. Man ska komma ihåg att 
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inte ge upp så snart man råkar ut för minsta lilla motstånd. Dessa två saker 
motsäger varandra delvis. Man måste gå balansgång mellan rigiditet och 
flexibilitet, alltså mellan att hålla fast till sin ursprungliga plan och att anpassa 
sig till nya omständigheter. 
 
 
2.3 Vetenskapsteori 
 
Enligt Thurén (1991) är vetenskapsteori en viktig del vid uppsatsskrivning, det 
är basen till alla de ställningstaganden man gör under arbetet. Vetenskap går ut 
på att söka sanningen, hur det fungerar i verkligheten, är det som det beskrivs i 
teorin eller finns det andra sätt att se på verkligheten. Men samtidigt utvecklas 
vetenskapen hela tiden, nya fakta kommer fram och gamla avfärdas. Thurén 
(1991) har skrivit en bra paradox om detta: 
  
”Om vetenskapen alltid går framåt, innebär det ju att vi aldrig kan veta något 
säkert. Om gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan dagens sanningar 
vara osanna imorgon. De vetenskapliga sanningarna är med andra ord 
provisoriska”. 
 
Enligt Hartman (2004) finns det olika synsätt på hur man söker kunskap, 
hermeneutik och positivism. Han anser att det hermeneutiska synsättet är något 
som beskriver människors beteende, värderingar och hur de uppfattar 
omgivningen. Metoden innebär tolkning av olika beteenden och att man utifrån 
det bildar sig en uppfattning om teorierna. Vi har i vårt arbete med uppsatsen 
valt att se det ur det hermeneutiska synsättet. Hartman (2004) menar även att 
hermeneutiken inte är intresserad av hur det verkligen är, utan hur allt tolkas. 
Tolkningar är inte mätbara utan man måste lägga en stor vikt på tolkningar 
jämfört med en positivism som har mätbara undersökningar.  
 
Vi har utgått från litteraturen och intervjuer för att utifrån det komma fram till 
en slutsats. Denna slutsats kan tolkas på olika sätt beroende på bakgrund och 
erfarenheter men här redogör vi för våra tolkningar. Olsson & Sörensen (2007) 
anser att tänkande och förståelse inte kan studeras ensamt utan det är 
människans tidigare erfarenheter och bakgrund som ligger till grund för 
tolkningar.  
 
Thurén (1991) menar att i det positivistiska synsättet finns två källor till 
kunskap, det som kan observeras med våra sinnen och det som kan beräknas 
med vår logik. Man ska kritisk granska alla påstående och observationer och 
endast använda de fakta som kan säkerhetsställas. Fakta måste analyseras för att 
man ska kunna dra slutsatser. Positivismen tror på absolut kunskap medan 
hermeneutik har mer förståelse för föränderliga tankegångar. 
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2.4 Kvantitativa och Kvalitativa metoder 
 
Enligt Olsson & Sörensen (2007) finns det två olika varianter att forska på, den 
kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. Vi har använt oss av den 
kvalitativa metoden, för att försöka få förståelse och för att få en mångsidig 
beskrivning av det vi har undersökt. 
 
Olsson & Sörensen (2007) anser att den kvalitativa metoden avser 
forskningsprocedurer som resulterar i beskrivande data. Man vill undersöka hur 
ett fenomen är utformat och man vill systematisera kunskap om något som 
kännetecknar ett fenomen. Begreppet förståelse används ofta till skillnad från 
förklaring. Denna metod fokuserar ofta på det unika och ger en mängd 
upplysningar om få enheter. Jacobsen (2006) menar att om man vill ha en 
nyanserad beskrivning av hur människor uppfattar och förstår en situation ska 
man välja denna metod.  
 
Ejvegård (2003) anser att när något kan räknas, anges i siffror eller termer som 
motsvarar siffror betyder det att det är kvantifierat. När kvantifierad data 
behandlas statistiskt kallas det för hårddata. Det spelar ingen roll hur mycket 
material man har samlat in och hur många tabeller man gör, så säger de i sig 
själva ingenting. Språket måste användas som hjälpmedel för att förstå, 
analysera och tolka materialet. Fakta som inte kan omskrivas i numeriska 
termer, det vill säga inte kan räknas, kallas för mjukdata. Vi valde att inte 
använda den kvantitativa metoden eftersom vi tycker att det är svårt att få 
kvantifierbar data när man har med attityder och värderingar att göra. 
 
 
2.5 Slutsatser 
 
Thurén (1991) anser att det finns två sätt att komma fram till slutsatser det 
induktiva och deduktiva. Han menar att deduktion är när man drar en logisk 
slutsats men den behöver nödvändigtvis inte vara sann, i den bemärkelsen att 
den överstämmer med verkligheten.  
 
Enligt Jacobsen (2006) innebär den deduktiva metoden att man utgår från vissa 
antaganden och sedan samlar in empiri. Därefter ser man om de antaganden 
man har gjort stämmer, eller inte. Kort sagt man går från teori till empiri. I vårt 
arbete har vi använt det deduktiva sättet för att komma fram till våra slutsatser. 
Vi har använt oss av teorier och undersökt dessa, därefter har vi samanställt 
materialet och logiskt resonerat oss fram till vår slutsats. 
 
Thurén (1991) menar att induktion innebär att man drar generella slutsatser från 
empirisk fakta, man går från empiri till teori. Det är en tidskrävande metod som 
betyder att man måste samla in mycket material för att det ska bli trovärdigt. 
Man kan komma fram till mindre eller större sannolikheter men aldrig 
hundraprocentig vetande. Eftersom den induktiva metoden är mer material- och 
tidskrävande har vi valt att inte använda oss av den. 
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2.6 Reliabilitet och Validitet 
 
Vi anser att vårt arbete har en relativt hög reliabilitet, vi har utgått ifrån samma 
frågor till de intervjuade. Det resulterade i ett underlag med jämförbara svar, 
men vi inser att frågorna kan ha tolkats olika av de intervjuade. Enligt Thurén 
(1991) betyder reliabilitet tillförlitlighet vilket innebär att mätningarna är 
korrekta. En undersökning måste bygga på specifika urval av människor så att 
inte slumpen påverkar resultatet. Om man någorlunda lyckas eliminera 
tillfälligheterna, och om liknande undersökning kommer till samma slutsats då 
har den en hög reliabilitet. 
 
När det gäller validiteten i vårt arbete anser vi att det finns en överensstämmelse 
mellan verkligheten och tolkningen. Eftersom vi var två stycken vid 
intervjuerna gav det oss en möjlighet att diskutera när vi tolkade svaren. Enligt 
Olsson och Sörensen (2007) är validitet när överensstämmelse mellan verklighet 
och tolkning finns. Ejvegård (2003) anser att validitet är när man som forskare 
verkligen mäter det som man har för avsikt att mäta. Det gäller att man har 
exakta mått och mätmetoder för att inga problem ska uppstå. Det är viktigt att 
man vet vad måttet står för och att man konsekvent använder det.  
 
 
2.7 Enkät och Intervju 
 
För att se om det finns något samband mellan attityder, värderingar och ExTes 
framgång har vi använt oss av intervjuer. Hartman (2004) anser att man bör 
tänka på att undersökningen är utformad så att den blir trovärdig. För att lyckas 
med det ska man samla in tillräckligt med empirisk information. Man ska även 
tänka på vilka kunskapskällor man ska använda, det vanligaste är intervjuer.  
 
Om man vill studera åsikter och uppfattningar ska man enligt Ejvegård (2003) 
använda sig av intervjuer eller enkäter. Han anser att enkäter är ett enklare, 
billigare och ett mindre tidskrävande sätt att samla in material på. Via enkäter 
kan man nå en större mängd individer. Den är redan från början skriftlig och i 
och med det lättare att bearbeta. En annan fördel är att man vet att alla 
deltagande personer får samma frågor. Det gör att det är lättare att jämföra 
svaren. Enkäter passar sig dessutom bäst när vanligt folk ska utfrågas och då det 
gäller att få fram åsikter, smak och attityder.  
 
Vi bestämde oss först för att göra en enkät, för att täcka upp flera respondenter. 
Dessutom för att enkäter är mindre tidskrävande och lättare att sammanställa. 
Men efter samtal med ExTe valde vi istället att göra intervjuer. En av orsakerna 
till detta var att de tidigare fått dålig svarsfrekvens från de anställda vid 
enkätundersökningar. Vi valde att göra intervjuer med en Produktionschef och 
två stycken Gruppombud på verkstaden, eftersom vi anser att de sitter på två 
stolar. De har personalansvar samtidigt som de är anställda. Vi gjorde även en 
intervju med en av säljarna på kontoret.  
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Enligt Hartman (2004) är tanken med en intervju att den intervjuade själv ska 
berätta om det man undersöker. För att vara förberedd ska man enligt Ejvegård 
(2003) inför varje intervju förbereda sig och noggrant välja ut vilka personer 
man vill intervjua. Direkt efter intervjun bör man göra minnes noteringar, för att 
inte missa något som sades under intervjun. Vi valde att spela in våra intervjuer 
för att få med all information och för att kunna koncentrera oss på själva 
intervjuerna. I och med det kunde vi lättare och mer rättvist sammanställa 
materialet. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi om det var okej att spela 
in intervjun, det var inget problem. Intervjuerna med de två Gruppombuden 
utfördes i ett av ExTes konferensrum i lugn och ro med var och en. 
Produktionschefen respektive säljaren intervjuade vi på deras respektive kontor.  
 
I våra intervjuer valde vi att kombinera öppna och bundna frågor, vi anser att 
det passar vår undersökning. Majoriteten av frågorna var öppna för att få mer 
berättande och fylliga svar. Enligt Ejvegård (2003) kan frågorna i en enkät eller 
intervju vara öppna eller bundna. Skillnaden är att när frågorna är bundna så 
finns det olika svarsalternativ att välja mellan, medan öppna frågor innebär att 
man får svara med egna ord.  
 
Halvorsen (1992) menar att de öppna frågorna kan få den tillfrågade att komma 
ihåg något, medan de bundna frågorna kan få den att känna igen något. Fördelar 
med öppna frågor är att svaren inte kan påverkas, de liknar mer ett vanligt 
samtal. Vilket gör att den tillfrågade svarar med sina egna ord och inga 
påtvingade formuleringar. Fördelar med bundna frågor är att frågorna får en 
klarare precisering när man har svarsalternativ. Det underlättar intervjuarbetet 
och sammanställningen av svaren, vilket gör det lättare att jämföra svaren. Att 
kombinera öppna och bundna frågor är i verkligheten en fördel. 
 
 
2.8 Källkritik 
 
Litteraturen vi har studerat i denna uppsats anser vi som tillförlitlig. Flera av 
författarna vi har använt oss av har publicerat ett antal böcker inom ämnet, vilket 
vi anser tyder på trovärdighet. Det som kan minska trovärdigheten är att vi i 
vissa fall har använt oss av något äldre litteratur. Vi bedömer att det inte är 
någon större skillnad i synsätt mellan den gamla och nyare litteraturen, därför 
anser vi att även den äldre litteraturen är relevant för denna studie. 

 
Eftersom studie är begränsat till ett specifikt företag kan vi inte tillämpa det 
insamlade materialet på en mer generell nivå. Att studiens är begränsad till 
enbart några få intervjuer leder också till att våra slutsatser endast baseras på de 
intervjuades åsikter och synpunkter. 
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3. TEORI 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vår litteraturstudie. Här kommer vi 
att förklara vissa teorier om attityder, beteenden och värderingar, organisation, 
ledarskap, framgång och kommunikation. 
 
 
3.1 Attityder, beteenden och värderingar 
 
Myers (2005) anser att det finns ett antal kända teorier som handlar om 
attityder, beteenden och värderingar. I vår studie har vi valt att utgå från att 
beteenden påverkar attityder, vi anser att vi har olika roller beroende på i vilket 
situation vi befinner oss i. Samtidigt så förkastar vi inte teorin om att vissa 
attityder påverkar beteenden. Enligt oss är gränsen mellan attityder och 
värderingar svår att dra, de går in i varandra.  
 
Beteendens betydelse för attityder 
 
Enligt Myers (2005) är attityd en positiv eller negativ utvärdering av en reaktion 
mot något/någon som förevisar sin tro eller känsla. Patel & Davidson (2003) 
anser att attityd är en grundläggande värdering hos människan, det vill säga vad 
den anser om någonting. 

 
Crosby (1988) menar att så som människor uppfattar tillvaron, så handlar de. 
Det är något som avspeglas i deras attityder. Beroende på olika faktorer, som 
miljömässiga och ärftliga kan dessa attityder vara positiva eller negativa. Han 
anser att en attityd kan förändras en del, men grundinställningen ändras sällan 
eller aldrig.  
 
När man ska välja medarbetare är de bra om deras grundläggande attityder ligger 
nära de attityder vi trivs med. Enligt Myers (2005) så har de anställda på ett 
företag ofta olika roller. Ibland kan det ta tid att hitta sin roll på en arbetsplats. 
Han menar att en roll kan beskrivas som olika normer, något som definierar hur 
människor i en given social position bör bete sig.  

 
Enligt Myers (2005) finns det ett fenomen som kallas Foot-in-the-door 
phenomenon. Det innebär att människor som har gått med på en liten begäran 
har en tendens att sen ge efter för en större begäran. Studier visar att människor 
som går med på en liten begäran, oftare kommer att ge efter när man sedan begär 
mer av dem. Men om de får en större begäran direkt, är sannolikheten mindre att 
de ger efter.  

 
Han anser även att något som påverkar våra moraliska attityder är våra 
handlingar. Den handling vi har utfört tenderar vi att rättfärdiga. Vi står inte bara 
upp för det som vi tror på, utan vi tror också på det som vi har stått upp för. 
Myers (2005) påstår att socialpsykologiforskare tror att det finns olika källor till 
varför vårt beteende påverkar våra attityder, bland annat Cognitive dissonance 
theory. Denna teori handlar om spänningen som uppstår när man är medveten 
om två oförenliga tankar samtidigt. Motsättningar kan uppstå när vi inser att vi 
har agerat i motsats till våra attityder. Eller om vi har tagit ett beslut som 
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favoriserar det ena alternativet, trots att det finns orsaker att favorisera andra 
alternativ. Myers (2005) menar att efter ha tagit ett viktigt beslut, brukar vi 
vanligtvis minska motsättningarna genom att uppgradera det valda alternativet 
och nedgradera det alternativ vi inte valde. Han hävdar att det finns en princip 
som säger att våra attityder följer beteenden för vilka vi känner något ansvar för. 
Principen insisterar på att uppmuntran och motivation borde vara tillräckligt för 
att locka fram den önskade handlingen.  

 
En annan teori Myers (2005) beskriver är Self-perception theory, den beskriver 
våra attityder när de är svaga och tvetydiga. Då intar vi en position som om 
någon observerade oss från utsidan. Vi lägger även märke till människors 
attityder genom att på nära håll se på deras handlingar. På ett liknande sätt 
urskiljer vi våra egna attityder. Denna teori hävdar även att våra ansiktsuttryck 
är något som kan påverka våra attityder. Anhängare till denna teori anser att en 
oförväntad utmärkelse inte minskar det naturliga intresset, eftersom människor 
fortfarande kan koppla sina handlingar till sin egen motivation. Komplimanger 
för ett bra jobb gör att vi känner oss mer kompetenta och framgångsrika och det 
kan öka vår inre motivation. När utmärkelserna sker på rätt sätt kan de höja 
kreativiteten. Inom Self-perception theory talar man även om den effekt som 
uppstår när någon erbjuder en onödig belöning i förväg, för att tydligt försöka 
kontrollera. Effekten kallas Overjustification effect. Han menar att vad som 
betyder något är vad belöningen antyder. Utmärkelser och beröm som kopplas 
till prestationer (som får människor att känna ”jag är väldigt bra på det här”) 
höjer den inre motivationen. Vidare menar han att utmärkelser som försöker att 
kontrollera och leda människor till att tro att det var utmärkelsen som orsakade 
deras prestation (”Jag gjorde det för pengarna”), gör att människor tappar lusten. 
Det Myers (2005) menar är att genom att sporra och med övertalning borde man 
få ett önskat beteende, även hos dem som från början inte hade någon inre glädje 
inför uppgiften.    
 
Värderingar  
 
Hatch (2002) menar att värderingar är de sociala grunder, mål och normer som 
anses ha ett naturlig värde hos människan. Det är de som anger vad man sätter 
värde på, till exempel lojalitet, pengar eller traditioner. Värderingar är grunden 
för vad vi anser är rätt eller fel. Man kan lätt koppla samman normer med 
värderingar. Normer är de oskrivna reglerna som gör att vi vet hur vi ska 
uppföra oss i vissa situationer. Hatch (2002) menar att man kan säga att 
värderingar anger vad som är viktigt för människan och normer säger hur vi 
människor förväntas uppföra oss.  
 
Thurén (1991) anser att värderingar handlar om vad man anser är bra eller dåligt, 
rätt eller fel, vackert eller fult – om hur något bör eller inte bör vara. Vidare 
menar han att värderingar bygger på känslor och moral, medan omdömen om 
verkligheten bygger på iakttagelser och analyser.  
 
Värderingar ses som abstrakta ideal som fungerar som viktiga vägledande 
principer enligt Delamater (2003). Han menar att värderingar kan komma 
antingen från direkta egna erfarenheter eller från andra människor eller 
organisationer, så kallade indirekt erfarenhet. Han anser även att tidspress kan 
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påverka människor att temporärt ignorera viktiga värderingar och genom det 
inverka på sitt beteende. 
 
I alla verksamheter finns värderingar om vad som är bra och dåligt, vad som 
fungerar och inte fungerar enligt Larson (2005). Dessa värderingar kan vara 
uttalade men de kan även vara underförstådda. Han anser att en verksamhets 
värderingar grundar sig på vad chefer och de olika medarbetarna tror på. Det 
som ligger till grund för själva affärsidén och de kort- och långsiktiga målen är 
värderingarna. Verksamhetens värderingar växer fram ur chefernas handlande 
och vad de premierar. För att ett företag ska nå sitt mål räcker det inte med att 
använda endast ord, utan ledaren måste också starkt agera för att företaget ska 
uppnå sina mål. Larson (2005) anser att när ledningen lever och leder som de lär 
så kan nya värderingar födas. Även Crosby (1988) anser att utvecklingen av ett 
företags kultur beror till stor del på de värderingar som den högsta ledningen 
visar upp. 
 
Nationalencyklopedins hemsida definierar värdering på följande sätt: 
 
”Värdering - handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något 
                      eller resultatet av att utföra en sådan handling.”  
 
 
3.2 Organisation  
 
Bolman & Deal (2003) beskriver en organisation som en plats där det ständigt 
finns spänning och nya utmaningar. Men den kan lika gärna vara opålitlig, 
kaotisk och fördärvande. De anser att en chef bör vara medveten om att 
organisationen kan vara olika beroende på vem man är och att den är komplex. 
En organisation består av människor och det är svårt att förutse beteenden. 
Samspelet mellan de olika individerna och grupperna gör att den blir mer 
komplicerad och svårförstådd.  

 
Attityder och värderingar i en organisation kan enligt Bolman & Deal (2003) ses 
ur fyra olika perspektiv, Strukturella-, Politiska-, Symboliska- och Human 
Resource Perspektivet. I vår studie har vi valt att se det ur ett Human Resource 
perspektiv eftersom det perspektivet är intressant för oss och vår studie. Det är 
intressant med tanke på den nu pågående debatten, om att företagen borde se sin 
personal som en investering istället för en kostnad. Efter att ha läst om de olika 
perspektiven föll det sig än mer naturligt för oss att studera attityder och 
värderingar utifrån ett Human Resource perspektiv. Vi anser även att det är ett 
perspektiv som passar in på ExTe och deras arbete med Värderingsboken.  
 
Här kommer vi att kort presentera de olika perspektiven med en djupare 
redogörelse för Human Resource Perspektivet.  
 
- Strukturella Perspektivet 

Perspektivet fokuserar på hur organisationen är utformad, regler, mål och 
policy. Det vill säga hur man organiserar grupper för att nå bästa resultat. I 
detta perspektiv delar organisationen upp arbetsuppgifter genom att skapa 
olika roller, funktioner och enheter. Dessa kopplas sedan samman. När en 
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grupp ställs inför problem till exempel konflikter, 
kommunikationssvårigheter eller överbelastning brukar gruppmedlemmarna 
skylla problemen på varandra.  

 
- Politiska Perspektivet 

I det här perspektivet ses organisationen som en tävlingsarena och 
kännetecknas av begränsade resurser, konkurrerande intressen och kamp om 
makt och fördelar. Det visar hur man hanterar makt och konflikter i 
organisationen. Utifrån ett politiskt perspektiv växer mål, struktur och 
policy fram genom ständiga förhandlingar och köpslående mellan olika 
intressegrupper. 
 

- Symboliska Perspektivet 
Perspektivet anser att en organisations bygger på ritualer, ceremonier, 
historier och kultur. Fokus ligger på frågor om mening och tro. Det ser livet 
mer som slumpmässigt sammansatt än som linjära. Organisationer fungerar 
som ett slags sammansatta, föränderliga och organiska flipperspel. Det 
symboliska perspektivet innebär ett ifrågasättande av den traditionella synen 
att framgångsrika team främst är en fråga om att hitta rätt människor och att 
utforma en lämplig struktur. Själva grunden för goda prestationer är enligt 
det symboliska perspektivet snarar anda än själ. 
 

I Human Resource Perspektivet utgår man ifrån styrkor, svagheter, känslor, 
omdöme, viljor och rädslor hos personerna i organisationen. Organisationen 
anpassas efter människans behov och genom det påverka gruppen på ett positivt 
sätt. Bolman & Deal (2003) menar att perspektivet bygger på några 
grundläggande antaganden som inriktar sig på relationen mellan organisation 
och individ:  
 

• Människors behov ska uppfyllas av organisationen, inte tvärtom. 
• Organisationer och människor behöver varandra. Människors behov är 

att utvecklas, göra karriär och få lön och organisationer behöver 
människornas kunskaper, färdigheter och energi. 

• Om samarbetet mellan organisationen och människan inte fungerar blir 
någon av parterna lidande. Antingen utnyttjar de varandra eller så 
förlorar de båda.   

• Om samarbetet fungerar tjänar båda parter på det. Organisationen får 
den kunskap, färdighet och energi som krävs för att lyckas och 
människorna utvecklas och får ett meningsfullt arbete med 
tillfredsställelse som belöning. 

 
Bolman & Deal (2003) menar att i Human Resource perspektivet försöker 
chefen att förstå de anställdas behov och tillfredställa dem. Men behoven ser 
olika ut beroende på förutsättningar och omgivning. Individer har en förmåga 
att lära, anpassa sig och påverkas av sin omgivning. De anser att ett av Human 
Resource perspektivets grundläggande antagande är att se personalen som en 
investering istället för en kostnad. 
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Enligt dem är Human Resource filosofin effektiv om den ger en generell 
vägledning och visar riktning. I aktiviteter och praxis blir principerna levande 
och gör åtagandet och engagemanget verkligt. Många organisationer saknar en 
tydlig Human Resource filosofi eller så lever de inte upp till den befintliga 
filosofin. En organisations framgång beror oftast på om det finns en befintlig 
och uttalad strategi för hur de anställda hanteras.  
 
Många anställda känner inget ansvar för sin verksamhets resultat, de tycker att 
effektivitets- och produktivitetsförbättringar endast främjar chefer och 
aktieägarna. Företag som är medvetna om personalen har oftast utvecklat någon 
teknik för att koppla företagets produktivitet till personalens löner och förmåner, 
till exempel bonussystem och/eller vinstutdelning. Även Crosby (1988) anser att 
ett sätt att skapa bättre arbetsmotivation är att låta personalen bli delaktiga i 
vinsten. Exempelvis kan man avsätta vinstmedel i en fond för personalen. 
Vilken man sedan gör utdelningar ur, som kan basera på exempelvis kriterier 
som lön och prestationer.  
 
Bolman & Deal (2003) anser att när marknaderna, produkter och organisationer 
blir mer komplexa ökar värdet på individers färdigheter och kunskaper. En 
outbildad personal kan skada verksamheten på olika sätt, till exempel låg och 
ojämn produktkvalitet och dålig kundservice. Ändå finns det ett motstånd, hos 
företagen, att investera i sitt human kapital, kostnaden för utbildning är lätt att 
mäta men resultat är svårare att mäta.  
 
De menar även att om människorna i organisationen känner tillfredställelse och 
finner en mening i sitt arbete så gynnas verksamheten. Företaget kan utnyttja 
deras energi och kompetens för att effektivisera. Vid motsatsen finns det risk för 
att personalen gör motstånd och kanske uppror mot företaget, något som ingen 
gynnas av.  
 
Bolman & Deal (2003) anser att det finns strategier som går ut på att länka 
samman de anställda och verksamheten genom bland annat fortbildning, 
vinstdelning och anställningstrygghet. Andra strategier koncentrerar på att öka 
de anställdas makt, ge arbetet en mening bland annat genom ökat 
medbestämmande, främjande av demokrati och jämlikhet. Dessa strategier är 
inte speciellt effektiva var för sig. För att få en helhetsstrategi krävs en 
långsiktig personalfilosofi. 
 
Fokus i Human Resource perspektiv är samarbetet mellan individ och 
organisation, men på en arbetsplats relaterar människorna mest till varandra. De 
skapar sina förhållanden till andra utifrån sin egen stil och egna preferenser, 
utan att ta hänsyn till organisationens behov. För att en person ska få möjlighet 
att känna tillfredsställelse i arbetet såväl som organisationens effektivitet måste 
det finnas kvalitet i samspelet mellan individerna. Individernas sociala 
kompetens är avgörande i hur effektiva relationerna i verksamheten blir. 
Crosby (1988) anser att grundläggande verksamhetsprinciper, som visar hur 
företaget ställer sig till olika frågor bör finnas i alla organisationer. De ska inte 
vara långa utan ha korta meningar och inte vara på mer än en sida. De ska vara 
väl genomtänkta. Han menar att vart man är på väg och hur man gör för att 
komma dit är något som alla organisationer bör veta.  
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3.3 Ledarskap 
 
Enligt Crosby (1988) innebär ledarskap att bestämma definitioner och 
möjligheter för en organisations medlemmar. Om inte detta görs kommer 
organisationen att sluta att fungera och medlemmarna hamnar på fel spår. Hur 
effektiv en ledare är visar sig ofta i organisationens framgång eller brist på 
framgång. Det sker via indirekta eller direkta åtgärder och även genom avsaknad 
av åtgärder. 

 
Crosby (1988) menar att all verksamhet har ledarskap gemensamt, oavsett 
framgång eller inte. Alla verksamheter har någon som måste leda organisationen 
och det är ledarens inflytande som i första hand avgör om ett projekt kommer att 
lyckas eller inte. Enligt Crosby (1988) måste människor samarbeta för att en 
organisation ska fungera. Han anser att det finns ett minimum som man måste 
uppnå:   

”Att få människor att samarbeta med glädje - det är vad ledarskap 
     egentligen handlar om” 

 
Han säger vidare att hemligheten med samarbete, är att få alla människor att veta 
vad själva samarbetet gäller. För att det ska fungera krävs det vissa 
förutsättningar; målsättning, syfte, fordringar, engagemang och attityd. 

 
• Målsättning och Syfte: 

Om det finns en tydlig målsättning bakom gruppen så har den en större 
möjlighet att lyckas. Sen bör det även finnas ett tydligt syfte, varför vi 
vill göra ”det”. 
 

• Fordringar: 
Fordringar innebär kommunikation. Crosby (1988) anser att man först 
ska bestämma vem som ska göra vad och vad själva arbetet består av. 

 
• Engagemang: 

Han påstår att ledaren har en viktig uppgift och det är att hjälpa alla att 
inse att just de är viktiga för arbetet. Engagemang är inget man kan ta för 
givet, det måste uppmuntras. Alla måste själva hitta sin personliga 
anledning till att fylla sin uppgift. De flesta arbetar för att få kamratskap, 
känna uppskattning och tillfredställelse. Människor måste få känna att de 
är viktiga för att de ska bli engagerade i en uppgift. Om man har en klar 
bild av sitt arbete och man ser att ens arbete ger resultat, då uppstår 
engagemang. Att vara behövd är något alla vill känna av. 

 
• Attityder: 

Crosby (1988) menar att attityder i en organisation oftast bestäms av de 
som ses som ledare. Det kan finnas människor som utan ledningens 
medvetande, påverkar attityderna. Genom en välorganiserad och 
fortlöpande process kan en ledare se till att attityderna är de rätta. Allt 
inleds med de fordringar ledaren ställer på helheten. Som anställd vill 
man känna sig stolt över allt som man kommer i kontakt med. 
Ledningens uppgift är att vara den som är pådrivande. Vilken attityd 
ledaren har till sitt arbete är i hög grad en projektion.  
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Crosby (1988) anser att det är viktig att ledaren ser till att de människor som 
förtjänar uppskattning verkligen får det, det bör ske dagligen. Om man visar 
uppskattning visar man att den berörda existerar och är en egen person. Personen 
får en officiell bekräftelse på att den är delaktig i organisationen. En annan 
självklar uppgift som en ledare har, är att ge människor lov att göra sitt arbete på 
riktigt. Ledaren får inte glömma att stimulera det som får det hela att fungera, 
vardagsrutinerna. Han menar att en ledare ska hjälpa människor att bli mer 
kompetenta. Framgångsrika chefer lär sig att låta människor utvecklas.  
 
Bakom allt ledarskap finns en hemlighet, hur den högre ledningens relationer är 
till de människor som står under dem. Enligt Crosby (1988) kan verksamheten 
nå framgång, om ledaren kan framkalla en önskan efter att uträtta något. De 
måste tillåta människorna att känna sig uppskattade samtidigt som de får 
information och användbar utrustning. Tar man hänsyn till människorna 
samtidigt som man förstår att utnyttja tekniken då har man funnit en 
ledarskapsstil som fungerar. Den viktigaste beståndsdelen är människorna. Vad 
ledaren själv tror på kommer att återspeglas i ledarens stil. Ledningen ska vara 
noga med sina reaktioner och sitt kroppsspråk för att visa vad som är viktigt för 
dem. 
 
 
3.4 Framgång 
 
Crosby (1988) anser att framgång är svårt att definiera. Det som en person anser 
som framgång är bara ett steg på vägen för en annan person. Inom företag mäter 
man framgång genom att ta fasta på affärsmässig-, ekonomisk vinning eller 
prestation.  
 
Om man själv anser att man är framgångsrik är det för att man har uppnått några 
av de mål som man själv har ställt upp. Därför är det viktigt att man får 
människor att skapa sig tydliga och mätbara mål och när de har uppnått dessa 
mål måste de även få tillåtelse att känna sig tillfredsställda, enligt Crosby (1988).   

 
Han anser även att alla organisationer bör ha en metod för att ge erkännande åt 
dem som bidrar till framgång i verksamheten. Den metod som används ska ge 
information åt alla om vad som sker. Den måste även återspegla organisationens 
kultur, ett exempel är en present som den anställde får efter ett visst antal 
arbetade år. Det är även viktigt att den överlämnas inför alla på företaget.  
 
Ett annat sätt att se på framgång är enligt Ahltorp (2001) att framgång är en 
effekt av hur mycket social erkänsla, beundran och efterfrågan en person har. 
Det är andra som avgör hur framgångsrik vi är. Framgång har inte med framsteg 
att göra. Framsteg innebär utveckling, förbättring på väg mot ett mål. Framsteg 
kan leda till framgång, men behöver inte göra det. Framgång är den samlande 
sociala erkännande man får. Vidare anser Ahltorp (2001) att framgång är något 
som alla vill ha och behöver. Att bli sedd, uppskattad, uppmärksammad för den 
man är och gör, är betydelsefullt för alla. Framgång måste ses i relation till 
omgivningens värderingar. Vad man i samhället, gruppen eller vänkretsen 
bedömer är framgång, är framgång.  
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3.5 Kommunikation 
 
Kommunikation är ett ämne som det talas mycket om men som det görs mindre 
åt, eftersom man inte förstår det ordentligt. Crosby (1988) menar att en del av 
kommunikationsproblemet, är att få människor att vilja veta. Det är bra att minst 
en gång i månaden ha ett organiserat och öppet möte med all personal. Dessutom 
ska man försöka att ta reda på vem som inget visste och varför, då kan man lösa 
problemet. Han anser att kommunikationsproblem uppstår för att människor inte 
har kunskap om att det finns information att få. Han menar vidare att 
kommunikation är svårt. Hur man än gör så är det alltid någon eller något som 
återstår, total förståelse uppkommer aldrig. Det beror på att det oftast läggs mer 
energi på förmedlingen av informationen och mindre energi på hur den tas emot. 
Förmedlingen av kommunikation kan ske på många olika sätt bland annat via 
möten, sammanträden, nyhetsbrev, pressmeddelanden, PM och skyltar. Man 
antar att den mottagande parten blir aktiverad av det som har sänts ut, men 
eftersom nästan ingen lyssnar riktigt så ska man lägga ner mer energi på det. 
Crosby (1988) anser att den första dagen som nyanställd är den dag som man är 
mest mottaglig för information. 
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4. EMPIRI  
 
Under detta kapitel kommer vi att kort presentera företaget ExTe Fabriks AB 
och deras Värderingsbok. I detta kapitel sammanställer vi även våra intervjuer.  
 
 
4.1 Företagspresentation 
 
Enligt ExTes hemsida är ExTe Fabriks AB en av världens ledande tillverkare 
och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare. Företaget har funnits 
i mer än 100 år. Bankarna och de automatiska spännarna är till för säkrare 
transporter av virke på väg och järnväg. Företagets huvudkontor finns i Färila, 
Hälsingland och de ingår i Extendo-koncernen. Företaget har kontor i alla 
världsdelar bland annat i Australien, Brasilien, England, Indonesien, Malaysia, 
Sydafrika, Sydkorea, Litauen och USA. 
 
Att de har en världsledande position i branschen tror de beror på deras 
framgångsrika utveckling och försäljning av marknadens mest flexibla och 
säkra sortiment. En betydande del av ExTes försäljning går på export. De 
bedriver även ett intensivt utvecklingsarbete inom redan befintliga 
produktionsområden. För närvarande prioriterar de utvecklingen av produkter 
för marknaderna i Sydostasien och Nordamerika. Enlig årsredovisningen var 
medelantalet anställda 64 personer varav fem var kvinnor under 2006.  
 
 
4.2 Värderingsbok  
 
ExTes har en utarbetad Värderingsbok. De har arbetet med värderingarna sedan 
början av tvåtusentalet. Arbetet med Värderingsboken sker i samråd med en 
konsult. Det som ExTe tar upp i den är följande:  
 
”Vi tillverkar lösningar för kunden 
I ExTe ska vi ha en gemensam bild av varför vi jobbar med det vi gör. Vi gör 
inte en banke vilken som helst. Det är nyttan för kunden vi sätter i fokus oavsett 
om vi skär till plåten, svetsar, lackerar eller säljer banken. Alla medarbetare 
ska känna vad som ligger i nästa steg, d v s en nöjd kund och en kund som 
pratar väl om oss och som gärna återkommer. Titta ofta i värderingsboken och 
ta vara på möjligheterna att utvecklas. 
 
Kjell Jonsson 
VD 
 
Ledstjärna 
Vi gör virkestransporten mer lönsam för åkaren. 
 
Vi förstår åkaren 
Innebär att: 

• Vi ser åkaren som en individ inte som en grupp 
• Vi är lätta att nå och vi lyssnar på åkaren 
• Vi löser snabbt åkarens problem 
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Ordning & reda 
Innebär att: 

• Jag vill ha rent och snyggt omkring mig 
• Jag är stolt när vi får besök 
• Jag behöver inte leta efter saker 

 
Jag tar ansvar 
Innebär att: 

• Jag tar ansvar för det jag lämnar ifrån mig 
• Jag håller vad jag lovar – internt och externt 
• Jag tar tag i problemen NU 
• Jag håller mig informerad 

 
Det är kul att vara ett lag 
Innebär att: 

• Jag hjälper till där det behövs 
• Jag uppskattar när någon vill hjälpa till 
• Jag förstår och uppskattar mina lagkamraters roll i laget 
• Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag 

 
Vi vågar mer 
Innebär att: 

• Vi vågar tänka och göra annorlunda i alla led 
• Vi vågar vara först och skapa behovet 
• Världen är vår marknad 

 
Raka rör 
Innebär att: 

• Vi pratar med varandra – inte om varandra 
• Jag säger rakt och tydligt vad jag menar 
• Jag tar och ger positiv och negativ kritik” 

 
 
4.3 Intervju 
 
Vi har valt att sammanställa vårt material från intervjuerna under rubrikerna 
Attityder och Värderingar, Laganda och Trivsel, Delaktighet, Uppskattning, 
Kommunikation, Ledarskap och till sist Framgång. Indelningen har vi gjort för 
att vi tycker att det blir lättare att följa de teorier vi valt att studera.  
 
Attityder och Värderingar 
 
Enligt de intervjuade började ExTe arbeta med värderingar i början av 
tvåtusentalet. De utfrågade tror att de som har arbetat där länge bär med sig 
dessa värderingar hela tiden. Alla de tillfrågade har märkt en viss skillnad på 
företaget sedan de började arbeta med värderingarna. Idag har personalen 
värderingarna att luta sig emot vilket bland annat leder till att de använder ett 
friare språk mellan varandra. Som Produktionschefen sa ”titlar är bara titlar, 
ingen är bättre bara för att man har ordet chef framför sitt namn, alla ska 
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kunna prata med varandra”. Gruppombuden anser att ExTe har en platt 
organisation och det finns ingen klyfta mellan verkstaden och kontoret, inget ”vi 
och dom”. De upplever att Värderingsboken har gjort att personalen nu törs säga 
saker man inte gjorde tidigare, eftersom de har värderingen ”raka rör” att rätta 
sig efter. Enligt Produktionschefen visar detta att personalen vill komma någon 
vart, de rycker inte bara på axlarna åt saker och ting.  
 
Enligt Säljaren är det upprepningar och påminnelser om värderingarna som gör 
att dessa arbetas in hos alla på ExTe. För även om man ibland ”vimsar” omkring 
och kör sitt eget race, så har man Värderingsboken som mål. Han säger att ”tack 
vare den finns det en röd tråd att följa. Den finns där i bakhuvudet även om 
man ibland gör vissa utsvävningar. Man kan alltid ha den att luta sig emot”.  
 
Majoriteten av de intervjuade tror att personalen tycker att ExTe i det stora hela 
följer sin Värderingsbok, även om det finns vissa saker i den som man kan 
jobba mera med. Det är stora värderingar som tas upp och en värdering som 
”raka rör” kan bli problematiskt att följa hela tiden, enligt ett av 
Gruppombuden.  
 
Arbetet med Värderingsboken är mer aktivt under vissa perioder än andra, det 
arbetas till och från med den enligt ett av Gruppombuden och 
Produktionschefen. När de känner att de behöver komma igång och arbeta mer 
aktivt, så brukar ExTe anordna en kickoff eller liknande där de tar upp olika 
teman i Värderingsboken. Produktionschefen berättar att ExTe för närvarande 
använder sig av en extern konsult som arbetar med värderingarna. De håller 
även på att göra nya befattningsbeskrivningar, samt någon typ av 
utbildningsplan för Gruppombud. Det sker eftersom VDn har bytts ut och en del 
personer har fått nya befattningar. 
 
Merparten av de intervjuade anser att personalen på ExTe kan vara med och 
påverka, om de vill och vågar, när det gäller attityder och värderingar. 
Produktionschefen och Gruppombuden tror att de till viss mån själva kan 
påverka de attityder och värderingar som finns inom företaget, genom att de 
själva försöker göra rätt. Produktionschefen säger att han själv påverkas av de 
attityder och värderingar som finns inom ExTe. Han tror att man måste vara en 
viss typ av människa för att passa in på ExTe, för han tror inte att beteenden kan 
läras in utan att man måste vara ”lite så här” för att passa in.  
 
Ingen av de intervjuade hade helt klart för sig vilken ExTes personalstrategi är, 
utan de anser att det ”sitter i väggarna” och att det är Värderingsboken som i 
första hand uttrycker företagets personalstrategi. Enligt Produktionschefen är 
ExTe ISO-certifierade och det finns en dokumenterad personalstrategi, men det 
är värderingarna som styr ExTe. Vid nyanställningar får de nyanställda 
information om Värderingsboken och det är viktigt att de accepterar den. 
 
När det gäller värderingen ”ordning och reda” anser Gruppombuden och 
Produktionschefen att alla anställda tar ansvar för sin arbetsplats och sina 
arbetsuppgifter. Det är alla väldigt noga med, det är ingen som fuskar med detta 
utan det går på rutin. Ett av Gruppombuden säger att han ser en skillnad nu mot 
förr när det gäller ”ordning och reda”, det har överlag blivit mycket bättre. 
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När det gäller ansvar så ser Produktionschefen och Gruppombuden sig själva 
som ett verktyg för att förmedla denna värdering. De anser att utan personalen 
så fungerar inte företaget. Säljaren anser att en bidragande orsak till ExTes 
framgång är att all personal tar eget ansvar.  
 
De intervjuade tror att majoriteten av de anställda i stora drag vet vad företaget 
har för mål med sin verksamhet. Målet är enligt dem att ExTe ska behålla sin 
position som världsledande och att de ska göra virkestransporten mer lönsam 
för åkaren.  
 
Laganda och Trivsel 
 
Alla de intervjuade trivs på ExTe vilket enligt dem till stor del beror på den bra 
gemenskap som finns på företaget. De säger att det inte spelar någon roll vem 
man är, utan man kan prata med vem som helst. De tror att de anställda har kul 
tillsammans och att de tycker att det är roligt att gå till jobbet. 
Produktionschefen anser att den låga personalomsättningen och att den positiva 
atmosfären är andra bidragande orsaker till ökad trivsel. Säljaren säger att en 
bidragande orsak till varför han trivs, är att ExTe är ett tillverkande företag med 
egen produkt, vilket är en styrka. Att de är världsledande på marknaden och att 
det finns stor potential i själva företaget, bidrar också till att han trivs. Även 
arbetet med värderingarna, att ExTe vill något och har en målsättning har också 
stor betydelse för trivseln på företaget.  
 
Enligt Produktionschefen är det viktigt med bedömningen och 
sammansättningen av en grupp för att få personalen att fungera som ett lag. Det 
händer ibland att de får flytta vissa personer till andra grupper för att få en grupp 
att fungera bättre. ”För om någon fungerar mindre bra i en grupp kan den 
personen fungera bättre i en annan”.  
 
ExTe anordnar enligt de intervjuade olika sorters aktiviteter för att underhålla 
och skapa laganda på företaget. Ett av Gruppombuden berättade att för att kunna 
göra något roligt tillsammans, har varje grupp en trivselkassa som de fritt får 
förfoga över. Alla de intervjuade tog upp att det dessutom har byggts en 
träningsanläggning utomhus för att personalen ska kunna träna på arbetstid. 
Under dessa träningspass tränar personalen i blandade grupper, verkstads- och 
kontorspersonal, för att sudda ut ”vi och dom” känslan.  Enligt Säljaren så 
verkar det som om antalet som deltar i friskvårdstimmen avtar, trots att den är 
på betald arbetstid. ExTe är även anslutna till Företagshälsovården och de har en 
Sjukgymnast knuten till företaget. De är enligt de intervjuade även frikostiga 
med resor, jul- och påskluncher och kickoffer. 
 
De anställda har kontinuerligt olika typer av informationsmöten, bland annat för 
att de ska känna sig delaktiga och skapa laganda. Det är viktigt att alla ska 
fungera som ett lag. Enligt de intervjuade arbetar ExTe mycket med att skapa 
laganda. Just nu arbetar ett av Gruppombuden med rotation inom sin grupp, för 
att alla ska få prova att arbeta på alla ställen. Hans förhoppningar är att man ska 
få mer förståelse för varandra. Det har inom gruppen funnit visst motstånd mot 
det, men nu finns endast ett mindre motstånd kvar.  
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Produktionschefen berättade att ExTe nyligen har köpt grannfastigheten, för att 
de behöver större lokaler. Inflyttning började i december 2007. Alla de 
intervjuade är oroliga att det blir svårt att få till samma lagkänsla som de har nu, 
när de blir uppdelade i två hus. De är oroliga över att det lätt kan bli ”vi och 
dom”. Enligt Säljaren ligger grunden till denna oro i deras egna erfarenheter, 
eftersom de tidigare har haft ett kontor i Ljusdal och de anställda där kom lite på 
sidan av. 
 
Delaktighet 
 
Alla de intervjuade var överens om att ExTe arbetar aktivt med att tillvarata de 
olika medarbetarnas egna initiativ till förbättringar. De har en 
förslagsverksamhet där personalen kan lämna in sina förslag på förändringar. 
För varje förslag som kommer in delas det ut en lott. Förslagen gås igenom på 
ett produktionsmöte, där bland annat Verktygsmakare, Konstruktörer och 
Produktionschefen deltar. Om förslagen leder till en förbättring i produktionen 
får den eller de som gav förslaget även utdelning i pengar. Det kan delas ut 
cirka femton till tjugotusen per person beroende på hur mycket förbättringen 
spar för företaget. Om den som har lämnat förslaget anser att för lite pengar har 
betalats ut finns det en möjlighet att överklaga. Det förs då en öppen dialog för 
att diskutera om kalkylerna är rätt räknade. Ett av Gruppombuden har arbetat 
aktivt för att få igång denna förslagsverksamhet. Enligt honom och Säljaren har 
den under vissa perioder fungerat väldigt dåligt men nu har man på allvar börjat 
arbeta med den igen, den fungerar bättre och bättre. Alla de intervjuade anser att 
förslagsverksamheten är viktig, för att alla ska kunna få en möjlighet att kunna 
vara med och förbättra. Gruppombuden och Säljaren anser att den som utför 
själva arbetet, bäst vet vad som kan förbättras. 
 
Uppskattning 
 
Under intervjuerna berättade de tillfrågade att personalen får officiell 
uppskattning om de har gjort något bra, det sker på månadsmötet. Har det gått 
bra för företaget tas även det upp där av exempelvis VD och Ekonomichef. Då 
får alla eller den som känner sig berörd ta åt sig av detta beröm. Det är även där 
utdelningen av lotter för givna förslag på förbättringar delas ut. Utöver dessa 
uppskattningar har ExTe även ett bonussystem som alla anställda får ta del av. 
Går företaget bra delas det ut pengar till alla, det fördelas efter antalet arbetade 
timmar. I snitt har de anställda de senaste åren fått cirka 1100 kronor extra i 
månaden för att företaget har gått bra. Alla de intervjuade tror att det uppskattas 
av personalen, för de känner att de får lite extra för att de ställer upp.  
Övervägande delen av personalen är bra på att ge beröm och att ta kritik, både 
direkt och officiellt enligt de intervjuade.  
 
Kommunikation 
 
Enligt Produktionschefen på ExTe så loggar och stämplar all personalen in och 
ut i samma datasystem. Där läggs information ut så att samtliga kan ta del av 
den. De har även möte en gång i månaden där all personalen är med. På mötet 
får de bland annat information om företagets resultat, hur produktion och 
leverans har varit föregående månad och vad som är på gång. Eftersom det 
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mötet är för alla, så innebär det att alla som vill ta del av den information som 
finns på ExTe också får det. Enligt Gruppombuden och Säljaren är ExTe väldigt 
öppna med vad som händer och sker. I och med det anser de att personalen blir 
engagerade. De har även en anslagstavla där information sätts upp. 
 
Förutom månadsmötet har även Gruppombuden möten med sina grupper en 
gång i veckan för att gå igenom arbetet, och om det är något speciellt som ska 
hända. Även säljarna har möten en gång i månaden. Förutom de officiella 
mötena så kommer enligt ett av Gruppombuden och Säljaren en hel del 
information fram bakvägen via så kallat ”korridorsnack”.  Där kommer olika 
typer av underhandsinformation fram som kan utnyttjas.  
 
Ett av Gruppombuden och Produktionschefen berättar att om det uppstår 
konflikter mellan personer i organisationen, försöker de i första hand att lösa det 
direkt genom att Gruppombuden har samtal med de berörda. Dessa samtal sker 
antingen var för sig eller tillsammans med alla de berörda, det beror lite på vad 
konflikten handlar om. I vissa fall kan de behöva koppla in Produktionschefen 
som får medla. Enligt Produktionschefen försöker de lösa konflikter snabbt. 
Han säger att tack vare värderingen ”raka rör”, som säger att personalen ska 
prata med varandra och inte om varandra, tas ofta problem upp direkt mellan de 
berörda parterna. Om det inte går att lösa en konflikt kan det bli aktuellt med en 
omplacering, eftersom en person kan fungera bra i en grupp men mindre bra i en 
annan.  
 
Ledarskap 
 
Alla de intervjuade säger att det är den tidigare VDn och nuvarande 
koncernchefen på Extendo, Kjell Jonssons inställning och attityd som har gjort 
företaget till vad det är idag. Kjells värderingar är lika med företagets, hans 
värderingar och attityd återspeglas i företaget enligt Säljaren och 
Produktionschefen. Kjell Jonsson är även mån om personalen vilket visar sig i 
den friskvårdssatsning som företaget har gjort i och med att de byggt en 
träningsanläggning. Han har insett värdet av att ha en personal som mår bra 
enligt alla de intervjuade. Enligt Säljaren har Kjell Jonsson som mål att utöka 
företaget men han vill att huvudproduktionen ska finnas kvar på Ygskorset i 
Färila. ExTe ska bygga upp och se till att de på orten får en säker tillvaro. Det 
ska vara tryggt för de anställda. Alla de intervjuade anser att Kjells attityd och 
värderingar även återspeglar sig i de olika Gruppombuden och övriga chefer på 
företaget.  
 
Framgång 
 
Alla de intervjuade anser att de arbetar på ett framgångsrikt företag. Enligt dem 
beror denna framgång på den skickliga ledningen och personalen. Enligt 
Säljaren har ExTes även haft viss tur, ”de har legat rätt i tiden”, men främst 
beror deras framgång på just deras värderingar. Enligt alla de intervjuade har 
ExTe en jättebra laganda ända från ledningen ned till de anställda på golvet. 
Produktionschefen anser att ledningen ger dem fria händer, ”de har ansvar 
under frihet”. Att personalen har förmåner som friskvård på betald arbetstid, 
färsk frukt är andra saker påverkar också att ExTe är ett framgångsrikt företag. 
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”Det är de små sakerna, mjukvaran som är viktigt” enligt Produktionschefen. 
Säljaren anser att det är ExTes aktiva arbete med värderingarna som har haft en 
positiv inverkan på lagmoralen i företaget. Det har delvis bidragit till 
framgången, eftersom värderingarna gör att de anställda har en tydlig bild på 
vart företaget är på väg.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 
 
I det här kapitlet redogör vi för vår analys och för våra slutsatser samt ger 
förslag på fortsatta studier. 
 
 
5.1 Analys 
 
För att få en överskådlig bild har vi i vår analys valt att använda underrubriker. 
 
Attityder, beteenden och värderingar  
 
Som framkommit under intervjuerna har ExTe arbetat aktivt med värderingar 
under hela tvåtusentalet. De intervjuade anser att ExTes Värderingsbok 
förmedlar de attityder och värderingar som företaget står för.  
 
Under intervjuerna framkom det att när ExTe nyanställer någon så får de 
information om Värderingsboken. Enligt de intervjuade anser ExTe att det är 
viktigt att nyanställda accepterar den. Enligt Myers (2005) är det naturligt och 
ganska vanligt att man ofta väljer medarbetare med likvärdiga attityder som sig 
själv.  
 
Det finns ett fenomen som kallas för Foot-in-the-door phenomenon enligt 
Myers (2005). Fenomenet innebär att man får människor att utföra det man vill 
om man först begär en mindre arbetsinsats. Om man däremot från början begär 
en stor insats, är sannolikheten mindre att man på sikt får dem att gå med på 
flera. Denna typ av fenomen arbetar ExTe delvis med, i och med att de hela 
tiden upprepar och arbetar aktivt med värderingarna. Allt eftersom så får de mer 
och mer med sig personalen på det som tas upp i Värderingsboken. Om man 
arbetar in saker och ting eftersom och inte kräver en stor förändring av 
personalen på en gång, kommer man lättare att få med sig personalen på det 
man vill. 
 
Enligt olika teorier av Crosby (1988), Bolman & Deal (2003) kan olika 
bonussystem leda till att personalen får en bättre arbetsmotivation och att de 
känner sig mer delaktiga i företaget. ExTe arbetar delvis utifrån dessa teorier. 
De har kopplat företagets produktivitet till personalens löner. Det har enligt de 
intervjuade påverkat företagets produktivitet positivt och gör att de tror att de 
anställda känner sig mer delaktig. ExTe har även olika typer av kickoff och de 
är frikostiga med olika typer av måltider, till exempel jul- och påskluncher. Att 
företag använder sig av olika metoder för att uppmuntra sin personal, är något 
som fungerar enligt Myers (2005). Man kan använda det för att få ett önskat 
beteende och för att höja den inre motivationen hos sin personal. Vi ser även en 
koppling till teorin Cognitive Dissonance. Denna teori vidhåller att uppmuntran 
och motivation leder till att företaget kan få sin personal att utföra det som man 
vill ha utfört, det lockar fram den önskade handlingen. 
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En annan teori som anser att komplimanger och utmärkelser som kopplas till 
prestationer, höjer motivation och kreativiteten hos människor är Self-
perception teorin. Enligt de intervjuade är det något som ExTe arbetar med. 
Ledarna på ExTe uppmuntrar personalen och försöker få dem engagerade 
genom bland annat ryggdunkar, offentligt och inofficiellt beröm. Även 
förslagsverksamheten är ett sätt att få personalen engagerade i sina 
arbetsuppgifter och i företaget. Bolman & Deal (2003) menar att om man tar 
personalens förslag på allvar så ger man personalen mer makt och ger deras 
arbete en mening. Det främjar på lång sikt jämlikheten och demokratin på 
företaget och ökar personalens känsla av tillfredställelse.   
 
Något vi tycker att ExTe inte använder sig av är Overjustification effekten. 
Enligt Myers (2005) innebär den att man försöker kontrollera sin personal, 
genom att i förväg ge dem en belöning för att få dem att utföra en uppgift. 
Enligt de intervjuade så får personalen på ExTe sin uppmuntran och sina 
belöningar efter utförda prestationer.  
   
Enligt Myers (2005) så har de anställda på ett företag ofta olika roller och det 
kan ta tid att hitta sin roll på en arbetsplats. Vid intervjuerna framkom att en del 
av personalen har fått nya befattningar. Det arbetas för närvarande med att ta 
fram nya befattningsbeskrivningar. Vi tror att arbetet med dessa kan underlätta 
för de berörda personerna att hitta sina nya roller. 
 
Tidspress är något som tillfälligt kan gör så att personalen ignorerar 
värderingarna som finns inom företaget, enligt Delmater (2003). Enligt Säljaren 
överensstämmer det till viss del med ExTe. Enligt honom så arbetas det under 
vissa perioder mindre med Värderingsboken och förslagsverksamheten. Enligt 
vår tolkning så inträffade det när ExTe hade högre arbetsbelastning. Men 
Säljaren sa också att trots detta, så har de alltid Värderingsboken som grund att 
falla tillbaka på, företagets röda tråd. 
 
Organisation, ledarskap och kommunikation 
 
Human Resource perspektiv säger att människor och organisationer behöver 
varandra. De anställda för att utvecklas, göra karriär och få lön och företagen 
behöver personalens kunskap och färdigheter för att uppnå sina mål. Att se 
personalen som en investering och inte som en kostnad är något Human 
Resource perspektivet förespråkar. Här ser vi en koppling till ExTe, för under 
intervjuerna har vi uppfattat det som att företaget ser sin personal som en 
investering. ExTe har ambitionen att växa men ändå vara kvar i Färila.  
 
Personalens hälsa är något ExTe är aktsamma om. Det är uppenbart i och med 
att de har byggt en friskvårdsanläggning och tillåter personalen att träna på 
betald arbetstid. De anser även att det är viktigt att personalen får vara med att 
påverka företaget i olika hänseenden. ExTe investerar i sitt human kapital.  
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Crosby (1988) anser att det krävs vissa förutsättningar för att samarbete mellan 
alla anställda ska fungera. Dessa är Målsättning, Syfte, Fordringar, Engagemang 
och Attityd. De intervjuade anser att ExTe har tydliga mål och syften som de 
flesta anställda verkar vara medvetna om. Värderingsboken är den som delvis 
ger de anställda den röda tråden i företaget. Vart de är, vart de är på väg och vad 
som krävs för att komma till målet. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att ledarna på ExTe i det stora hela har 
lyckats med det som Crosby (1988) anser är grunden för ett bra ledarskap. Han 
anser att en verksamhet kan nå framgång om de tar hänsyn till personalen 
samtidigt som de drar nytta av deras kunskap. I sin ledarstil ska man enligt 
Crosby (1988) använda ett kroppsspråk som förmedlar de värderingar och 
attityder som man som ledare står för. Ledaren har en viktig uppgift att fylla, 
den attityd ledaren har projicerar han på sin personal genom sitt kroppsspråk 
och sitt beteende. Även Larson (2005) anser att ett företags värderingar växer 
fram ur ledarens handlande. När ledningen lever och leder som de lär så kan nya 
värderingar uppstå. ExTes ledare har med hjälp av Värderingsboken lyckats få 
personalen att arbeta mot samma mål. Det har till stor del varit ledarnas uppgift 
att arbeta in dessa värderingar och attityder hos personalen. Enligt 
Gruppombuden och Produktionschefen försöker de att påverka attityder och 
värderingar på företaget genom att själva följa Värderingsboken. 
 
När Crosby (1988) pratar om fordringar är det samma sak som kommunikation. 
Kort sagt vem som ska göra vad och vad själva arbetet består av. ExTe har 
månadsmöten, för all personal, där de går igenom vad som har skett och hur 
framtiden ser ut. Även gruppombud och säljare har möten för att gå igenom vad 
som är aktuellt. Det bidrar till att personalen på ExTe får tillgång till 
information. Förutom de offentliga informationsmötena så sprids en del 
information genom så kallat ”korridorsnack”.  
 
Personalen på ExTe arbetar under eget ansvar, alla vet i det stora hela vad som 
krävs för arbetet ska bli gjort, enligt de intervjuade. Det är viktigt för en ledare, 
enligt Crosby (1988), att tillåta personalen att göra sitt arbete riktigt. Ledaren 
ska se till att stimulera vardagsrutinerna, om det görs på rätt sätt så fungerar eget 
ansvar. I ExTes Värderingsbok tas eget ansvar upp som en egen punkt. Det har 
medfört att företaget arbetar aktivt med att personalen ska ta eget ansvar. Vilket 
enligt de intervjuade fungerar.  
 
Enligt Crosby (1988) handlar engagemang om att ledaren ska hjälpa de 
anställda att inse att de är viktiga för företaget. Det är viktigt att de anställda ser 
att deras arbete ger resultat. Man kan inte ta för givet att de anställda ser det 
utan det måste uppmuntras. Ett exempel på ExTe är deras förslagsverksamhet. 
Enligt de intervjuade leder denna verksamhet till att personalen känner att de 
har betydelse för företaget. De känner att deras förslag på förbättringar tas 
tillvara och att företaget lyssnar på sin personal. 
 
Ledningen på ExTe arbetar för det mesta kontinuerligt och målmedvetet med 
sin Värderingsbok, den uttrycker de värderingar och attityder som företaget vill 
uppnå. Arbetet med Värderingsboken gör att personalen vet vilka värderingar 
och attityder företaget vill ha. Det kontinuerliga arbetet kan kopplas till Crosbys 
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(1988) teori om att en ledare genom en välorganiserad och fortlöpande process 
kan se till att attityderna inom företaget är de rätta. Han anser även att företag 
bör ha grundläggande verksamhetsprinciper som visar den röda tråden i 
företaget. Enligt de intervjuade på ExTe är det Värderingsboken som är grunden 
för hela ExTes verksamhet. 
 
Framgång 
 
Enligt Crosby mäter företagen ofta framgång efter ekonomisk vinning eller 
prestation. Framgång handlar om att nå sina mål så det är viktigt att det finns 
tydliga och mätbar mål. De intervjuade anser att Exte är ett framgångsrikt 
företag och att det beror bland annat på att de har en skicklig personal och 
ledning. De intervjuade tror att arbetet med Värderingsboken har betydelse för 
ExTes framgång den ger de anställda en tydlig bild på vart företaget är på väg. 
Även arbetet med att främja lagandan inom företaget har haft betydelse för 
företagets framgång. Alla arbetar som ett lag.  
 
 
5.2 Slutsats 
 
Mycket tyder på att attityder och speciellt värderingar har och har haft stor 
betydelse för ExTes och deras framgång. Vi anser att det som står i 
Värderingsboken är grunden till de värderingar och attityder som hela ExTe 
arbetar efter. Som Produktionschefen sa ”det är värderingarna som styr ExTe”. 
Även om den enbart heter Värderingsbok så anser vi att den speglar de attityder 
som finns inom företaget. Värderingsboken är en vägledning och den visar 
företagets riktning. 
 
Framgång är svårt att definiera men för oss är framgång inte enbart ett positivt 
resultat och vinst i pengar. Vi anser att framgång också handlar om andra saker 
som låg personalomsättning, lojal och kompetent personal. Dessa faktorer ska 
också räknas med för att ett företag ska anses som framgångsrikt. För oss är det 
lika viktigt att ett företag har en stabil och välmående personal som ett bra 
resultat. Vi anser att personalen är en viktig resurs som man bör ta till var på. 
Det är viktigt att uppmuntra och använda deras kompetens på rätt sätt. De 
anställda ska kännas sig behövda och delaktiga i företaget. Det tror vi leder till 
att företaget får behålla viktiga resurser. Vi tror att det är lättare att få de 
anställda att arbeta som ett team och känna samhörighet om de känner sig 
delaktiga i företaget.  
 
Enligt oss, har Exte med hjälp av Värderingsboken skapat ramar för personalen, 
för att de alla ska vara medvetna om hur ExTe vill agera och verka som företag. 
Vi anser att det är ExTes arbete med värderingarna som har gjort att personalen 
är medvetna om vilken målsättning företaget har. I och med att personalen har 
tydligt uppsatta mål så tror vi att de har en gemensam bild av hur ExTe ska nå 
framgång.    
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Vi anser att ExTe är ett företag som är mycket medvetna om sin personal och de 
har lyckats att koppla företagets produktivitet till personalens löner och 
förmåner. Bonussystemet som är knutet till företagets produktivitet medverkar 
till att personalen känner delaktighet, eftersom alla får ta del av det. ExTe tar 
tillvara på den enskilda individen. I de olika arbetsgrupperna försöker ledarna 
blanda olika typer av individer för att få en grupp som kompletterar varandra. 
Passar en individ inte i en grupp så kan den ända passa in i företaget fast i en 
annan grupp. 
 
ExTes förslagsverksamhet är ytterligare en företeelse som påverkar företaget 
produktivitet och personalens arbetsmotivation positivt. Den gör att personalen 
känner att deras initiativ till förändringar betyder något för företaget. Vi tror att 
förslagsverksamheten är ett bra sätt att ta till vara på personalens kunskap. Den 
gör att personalen känner sig betydelsefull och personligt delaktig i ExTes 
framgång. Vi anser att ExTe inte får falla tillbaka och glömma bort arbetet med 
förslagsverksamheten. De ska hela tiden arbeta aktivt och även utveckla arbetet 
med denna verksamhet.  
 
Som vi uppfattar det verkar företaget vara frikostiga när det gäller att få 
personalen att må bra och trivas. Denna frikostighet tror vi bidrar till att 
personalen får en bra och fungerande attityd gentemot företaget. Enkla saker 
som till exempel en timmes friskvård i veckan på betald arbetstid och färsk frukt 
gör att personalen känner sig uppskattade. Som Produktionschefen sa ”det är de 
små sakerna, mjukvaran som är viktig”. Vi anser att denna attityd mot 
personalens välmående är ytterligare en faktor som bidrar till ExTes framgång.  
 
En tendens som vi uppfattade som negativ är att antalet personer som utnyttjar 
förmånen med en betald friskvårdstimme minskar. Vi anser att det kan bli ett 
problem, eftersom det är viktigt att ha en frisk och välmående personal. Här 
tycker vi att ExTe måste arbeta mer med personalens attityd till 
friskvårdstimmen och få dem att inse att det är en stor fördel för båda parter. 
Även fördelen med att de har tränat i blandade grupper och genom det fått en 
naturlig kommunikation mellan personal på olika avdelningar, gör att det 
minskade antalet deltagande blir negativ för den laganda som ExTe eftersträvar.  
 
Personalen på ExTe arbetar under eget ansvar, de vet i det stora hela vad som 
krävs för arbetet ska bli gjort. Vi anser att det är möjligt eftersom de har väl 
fungerande kommunikationskanaler. De har kontinuerliga möten för att gå 
igenom vad som är på gång inom företaget. Vår uppfattning är att den 
informella informationen, ”korridorsnacket”, har stor betydelse för 
informationsflödet på ExTe. Vi ser en fara med det så kallade 
”korridorsnacket”. Ledningen kan tro att alla har fått information fast alla inte 
har fått det. Dessutom kan felaktig information lätt uppstå. Vi tror att 
förmedling av information aldrig kan bli fullständig, eftersom människor 
uppfattar saker och ting olika. Inom detta område tror vi att det alltid går att 
göra förbättringar, man ska aldrig vara nöjd utan hela tiden ha viljan att 
utvecklas och förbättras. Vi tror att viljan att hela tiden sträva efter utveckling 
och förbättring finns inom ExTe. Vår slutsats är att personalens tillgång på 
information, är en bidragande orsak till att personalen vågar ta ett större ansvar 
och att de känner sig mer delaktiga. 
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Av intervjuerna har vi fått den uppfattningen att ExTes framgång till stor del 
beror på deras förra VD, Kjell Jonsson. Hans attityd och värderingar har 
påverkat företaget i hög grad, vilka verkar vara grunden för hela företaget. Vi 
tror att hans ambition att företaget ska vara kvar på orten gynnar de anställda 
och samhället på ett positivt sätt. Personalen känner trygghet. Om ExTe skulle 
flytta produktionen till ett låglöneland skulle de eventuellt kunna göra större 
vinster. Men ett problem som vi anser kan uppstå är att de då kan tappa viss 
spetskompetens. Vi har fått den uppfattningen att ExTe och i synnerhet Kjells 
synsätt, i mångt och mycket påverkar de anställda. Personalen känner att de är 
betydelsefulla och det medför att de vill göra sitt bästa.  
 
För att en ledare ska få sin personal engagerad krävs det att ledarna är duktiga 
på att uppmuntra personalen. Enligt oss har ExTe kommit långt inom detta, 
eftersom de arbetar aktivt med lagandan och att ledarna försöker att uppmuntra 
och berömma personalen. Uppmuntran sker bland annat via ryggdunkar, 
bonussystem, förslagsverksamheten, måltider och kickoffer. Att varje grupp har 
en trivselkassa är också ett sätt att visa uppmuntran på. Vi anser att ExTe ska 
fortsätta sitt arbete med olika typer av uppmuntran till personalen. Speciellt 
förslagsverksamheten ska ExTe fortsätta med. Under intervjuerna har vi fått den 
uppfattningen att denna aktivitet är något som de intervjuade tror att de 
anställda enbart ser som positivt. En fara med att arbeta med olika metoder för 
uppmuntran är att det alltid är svårt att dra ned på befintliga förmåner om man 
inte har ett bra argument för det.  Vi tror att det kan påverka personalen 
negativt. En sådan åtgärd kan leda till att personalen delvis kan känna mindre 
samhörighet med företaget. Vi anser därför att ExTe ska vara försiktiga när de 
vill införa nya typer av uppmuntran till personalen. Nya aktiviteter bör vara väl 
genomtänkta innan de genomförs.  
 
Andra reflektioner vi har om värderingar och attityder på ExTe är att företaget 
står inför vissa förändringar. Som framkommit under intervjuerna har de köpt 
grannfastigheten och viss produktion kommer att flyttas dit.  Här ser vi en risk 
med att deras arbete med värderingar och speciellt lagandan kan försämras. Som 
vi ser det har ExTe ett viktigt arbete framför sig om de ska behålla och utveckla 
den laganda och de värderingar som finns inom företaget. Vi tror att de kan bli 
svårt att helt komma ifrån känslan med ”vi och dom” i och med att personalen 
kommer att befinna sig i två hus.  
 
ExTe har nyligen gjort viss omorganisation, där man fått en ny VD och vissa i 
personal har fått nya befattningar. Vi tror att det är viktigt att de snabbt hittar 
rätt i sina nya roller, det kan ha stor betydelse för ExTes fortsatta arbete med 
värderingar. Om dessa personer inte hittar rätt i sin roll som ledare kan det 
uppstå samarbetsproblem. Enligt våra personliga erfarenheter kan det vara svårt 
att veta hur man ska förhålla sig till varandra om man tidigare har arbetat 
tillsammans på samma nivå. Med bakgrund av det anser vi att omorganisationen 
kan påverka lagandan och värderingarna inom företaget. Det är något som ExTe 
bör vara uppmärksamma på, eftersom de värdesätter värderingar och laganda 
högt. För övrigt ser vi denna omorganisation som positiv. ExTe tar till var på 
den befintliga kompetensen inom företaget och låter personalen utvecklas. 
Exempelvis har den nytillträdde VDn arbetet många år inom företaget. Vi anser 
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att det ger en positiv bild till de anställd, finns ambitionen att utvecklas så finns 
möjligheten. 
 
 
5.3 Sammanfattande slutsatser 
 
Vår viktigaste slutsats är att ExTes idoga arbete med Värderingsboken har del i 
deras framgång. Värderingsboken har gjort att ExTes personal är medvetna om 
var företaget är och vad de vill uppnå. Vi tycker att ExTes ledning tillsammans 
med personalen ständigt ska arbeta med företagets syfte och målsättning för att 
dessa inte ska hamna i glömska. En fara vi ser är att ExTe kan känna sig nöjda, 
därför är det viktigt att de inte tappar fokus utan att de fortsätter att arbeta aktivt 
och kontinuerligt med sin Värderingsbok. De ska i möjligaste mån utveckla den 
i samma takt som företaget utvecklas.  
 
Vi tror att arbetet med värderingarna gör att alla anställda allt eftersom ser den 
röda tråden i ExTes verksamhet. Om det blir sämre tider för ExTe så tror vi att 
det kontinuerliga arbetet med Värderingsboken är en fördel. Förhoppningsvis så 
har deras arbete med värderingar och laganda påverkat personalen så att de är 
lojala och engagerade om det blir sämre tider för företaget. Det aktiva arbetet 
med attityder och värderingar har enligt oss bidragit till att ExTe är ett 
framgångsrikt företag. För som vi nämnt tidigare, framgång är inte endast ett 
positivt resultat. I och med att de arbetar aktivt med attityder och värderingar 
och att dessa framkommer så tydligt i deras Värderingsbok, så anser vi att ExTe 
har insett värdet av sin personal. De ser sin personal som en resurs för att 
utvecklas för att nå framgång.  
 
 
5.4 Förslag på fortsatta studier 
 
Genom vår undersökning kan vi inte med exakt säkerhet säga om arbetet med 
attityder och värderingar har någon betydelse för ExTes framgång. Därför anser 
vi att man i fortsatta studier kan jämföra hur olika företag arbetar med 
värderingar och attityder, för att mer exakt kunna se om det har någon påverkan 
för ett företags framgång. 
 
Ytterligare förslag på fortsatta studier är att man på ExTe undersöker vad 
personalen på verkstaden anser om värderingarna och attityderna inom 
företaget.  
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6. REFLEKTION OCH SJÄLVKRITIK 
 
I det här kapitlet redogör vi för våra tankar som uppstått under arbetet med 
uppsatsen, vad som har varit bra och vad vi hade kunnat göra annorlunda. 
 
När vi började arbeta med uppsatsen trodde vi inte att de skulle vara några 
problem att hitta teorier om attityder och värderingar. Men allteftersom har vi 
upptäckt att de var svårare än vi trodde. Det är svåra ämnen att studera.  
 
Vi har även upptäck att vi har haft vissa förutfattade meningar vilket kan ha 
påverkat våra slutsatser. De kan bland annat ha blivit påverkade av att det just 
nu är positiva tongångar hos ExTe. Eftersom vi bor i kommunen där ExTe 
verkar kan även den allmänna positiva attityden till ExTe ha färgat vårt arbete 
med uppsatsen. Våra tolkningar baseras på, som vi ser det, att företaget just nu 
befinner sig i medvind. Det har oss veterligen inte varit i någon nedgångsfas 
sedan de började arbeta med värderingarna så därför har vi inget att jämföra 
med.  
 
När vi började arbetet med uppsatsen var vi omedvetna om att ExTe hade en 
utarbetad Värderingsbok. Denna bok har gjort det lättare för oss i vår studie i 
och med att vi kunnat koncentrera oss på om de följer den och om de arbetar 
aktivt med den.  
 
När vi gjorde intervjuerna presenterade vi oss och berättade vad vi skulle skriva 
om. Vi berättade att vi till viss del utgick från deras Värderingsbok. Det tror vi 
kan ha gjort att de intervjuade hade boken i åtanken när de besvarade våra 
frågor. Vi tror att vissa svar kan ha blivit lite annorlunda och inte så likartade 
om vi inte hade nämnt Värderingsboken i början av intervjuerna. Vi kan även se 
att vi borde ha formulerat vissa frågor annorlunda. För att få en allmän bild av 
vad all personalen på ExTe tycker borde vi i vissa frågeställningar inte ha 
använt oss av ordet Du. Vi anser att vårt största misstag i denna studie är att vi 
inte ställde en tydlig och mer konkret fråga angående vad de intervjuade anser 
är framgång för ExTe. När det gäller våra intervjuer hade vi gärna velat 
intervjua den förra VDn och den nuvarande VDn, men på grund av olika 
orsaker så fanns inte den möjligheten. 
 
I och med att viss litteratur har varit på engelska kan vi ha missförstått och 
översatt viss teori fel. Vi har i vissa fall valt att inte återge en svensk 
översättning eftersom vi anser att vår översättning kan bli missvisande. Det 
gäller främst namn på olika teorier.  
 
Slutligen vill vi säga att arbetet med denna uppsats har varit en berg- och 
dalbana. Det har varit roligt, tråkigt, jobbigt och lätt men framförallt har det 
varit lärorikt.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
ExTes Organisationsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Försäljningschef 

Vd 

Kvalitetssam-
ordnare 

Innesäljare/ 
Ordermottagare 

Teknisk support 

Teknisk säljare 
Norden 

Säljare 
Export 

Konstruktör 

Planerare/ 
Inköpare 

Produktions-
tekniker 

Säljare 
Norden 

Utvecklingschef 

Ekonomichef 

Produktionschef 

Svetsansvarig 
EWE/EWS 

IT och data-
ansvarig 

Gruppledare 
(Gruppombud) 

Kollektivanställd 
personal 

Administratör 

Prover & 
Prototyper 

Konstruktör 
Produktion 

Transportsamordnare 

Fastighetssamordnare 

Verktyg & Fixturer 
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Bilaga 2 
 
ExTes Värderingsbok 
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Bilaga 3 
Intervjumall 
 

• Tycker Du att ExTe är ett framgångsrikt företag? 
Om ja, vad beror det på? 

 
• Känner Du dig delaktig i företagets utveckling? 

 
• Trivs Du på företaget? 

Om ja, vad är det som gör att Du trivs? 
 

• Känner Du att Du utvecklas i ditt arbete? 
 
• Har ExTe någon uttalad personalstrategi? 

Om ja, vad är den? 
 

• Hur gör ExTe för att få personalen att fungera som ett lag? 
 
• Arbetas det aktivt med attityder och värderingar inom ExTe? 
 
• Tror Du att Du som person/gruppledare påverkar attityder och 

värderingar inom företaget? 
Om ja, hur? 

 
• Vet Du vad ExTe har för MÅL med sin verksamhet?  

Om ja, vad? 
 

• Tror Du att majoriteten av ExTe´s personal är medveten om detta mål? 
 
• Hur sprids information på företaget? 
 
• Om konflikter mellan personer i organisationen uppstår hur löser Ni 

detta? 
 
• Tycker Du att just din arbetsinsats påverkar företagets positivt? 

 
• Hur gör Du som gruppledare för att alla ska känna sig delaktig? 

(denna fråga ej ställd till säljaren) 
 

• Tycker Du att de anställda tar ansvar för sin arbetsplats och 
arbetsuppgift? 

 
• Tas egna initiativ från de olika medarbetarna tillvara?  

Om ja, hur? 
 

• Om Du gör något bra, får du uppskattning för det? 
Om ja, hur? 

 
• Anser Du att ExTe följer sin ”värderingsbok”? 


