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Syfte: Syftet med studien är att beskriva vad som kännetecknar och influerar 

kärnvärden och identitet i ett företag inom servicebranschen. Detta 

syfte kommer att uppfyllas genom att studera serviceföretaget 

Gripsholms slott. Studien ämnar också ge företaget Gripsholms slott 

kunskap om den interna verksamheten utifrån kärnvärden och deras 

påverkan på det dagliga arbetet. 

 

Metod: Denna studie är av kvalitativ karaktär bestående i en fallstudie. 

Studien baserades på litteratur inom kärnvärden och identitet. 

Empirisk data insamlades genom fem semistrukturerade intervjuer där 

urvalet baseras på en kombination av teoretiskt urval, stratifierat urval 

och bekvämlighetsurval.   

 

Slutsats: Studien resulterade i slutsatserna om att kärnvärden kan vara av 

informell karaktär och att definierade kärnvärden inte är ett måste. 

Vidare behandlas ”varumärke med arv” vilket kan ha en stor betydelse 

till varför det fungerar med informella kärnvärden för serviceföretag. 

Även informell kommunikation påverkar graden av förankring av 

kärnvärden internt.   
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Research  

questions:   What characterises core values at the company Gripsholms castle?  

What influences core values at the company Gripsholms castle?  

   

Purpose: The purpose of this study is to describe what characterise and 

influence core values and identity in a company in the service sector. 

The purpose will be achieved by studying the service company 

Gripsholm castle. The purpose of this study is also to give the 

company Gripsholms castle knowledge about the business internally 

based on core values and their influence on everyday work. 

 

Method: This study is a case study with qualitative characteristics. It was based 

on literature within the field of core values and identity. Empirical 

data was collected through five semi-structured interviews where the 

sample was based on a combination of theoretical, stratified and 

convenience sampling.  

 

Conclusion:  The results of this study show that core values can be of an informal 

art and that defined values is not a must. The conclusions additionally 

state that heritage brands can have a significant meaning as to why 

informal core values works for service companies. Informal 

communications influence the level of acceptance of core values 

internally in a company.  
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1. Inledning  
“I huvudsak anser jag att ett varumärke inte kan vara starkare externt än vad det är internt” 

(Urde, 2009, s. 616, översatt) 

 

1.1 Bakgrund 
Service och humankapital blir allt viktigare och detta är en anledning till att intern 

marknadsföring spelar en betydelsefull roll för företags vara eller icke-vara (Javadein, Rayej, 

Estiri, & Ghorbani, 2011). Thorbjørnsen & Supphellen (2011) menar att det i serviceföretag 

är de anställda som möter och interagerar med kunden, varför dessa är betydelsefulla för 

framgång för företaget. De anställda är i allra högsta grad ansvariga för att leverera det löfte 

som företaget ska uppfylla (Ibid). Den ökade konkurrensen av serviceföretag i dagens 

samhälle gör att ett kundorienterat förhållningssätt blir allt viktigare (Javadein et al., 2011). 

Kvaliteten på tjänsten bestäms av hur väl de anställda utför denna vilket också argumenterar 

för hur viktig de anställdas roll är, särskilt inom serviceföretag (Arnerup & Edvardsson, 1992, 

s. 171; Greene, Walls & Schrest, 1994; Javadein et al., 2011; Wilson, Zeithaml, Bitner & 

Gremler, 2012, s. 249-250) menar att det är den interna marknadsföringen som ger 

förutsättningar för de anställda att leverera god och högkvalitativ service, således blir den 

interna marknadsföringen bidragande mot den kundorienterade ansatsen. Detta är dock ingen 

ny idé då John McKitterick redan på 1950-talet sammanlänkade intern marknadsföring med 

ett kundorienterad synsätt där kunden i slutändan är i fokus (Cahill, 1996, s.1). Arnerup & 

Edvardsson (1992, s. 172) betonar också den ökade konkurrenssituation som råder och att det 

under sådana förhållanden gäller att differentiera sig vilket främst tar sig uttryck i 

servicefördelar snarare än produkten i sig. Shammot (2014) understryker också detta 

resonemang och menar att för att urskilja sig i denna konkurrensbaserade tid blir 

humankapitalet, det vill säga personalen, en värdefull tillgång för företaget. Det är alltså den 

anställde som först och främst är i fokus i den ansats som är intern marknadsföring (Arnerup 

& Edvardsson, 1992, s. 171; Echverri & Edvardsson, 2002, s. 317).   

 

Det som anses viktigt för att göra ett företag framgångsrikt är en balans mellan arbetskraft och 

materiella tillgångar så som maskiner och teknikaliteter (Javadein et al., 2011). Tidigare 

ansågs att de fysiska resurserna var det avgörande för huruvida företaget blev framgångsrikt 

eller inte (Javadein et al., 2011). Greene et al. (1994) menar att företag som helt enkelt inte tar 

hänsyn till intern marknadsföring kan komma att tappa marknadsandelar och konsekvensen 

kan också bli att lönsamheten och den bas företaget byggt upp kan komma att gå förlorad. 

Som utläses av ovanstående resonemang behandlas vilken roll de anställda har inom ett 

serviceföretag och hur viktig denna roll är, av flertalet forskare (Arnerup & Edvardsson, 1992, 

s. 171; Wilson et al., 2012, s. 249). Wilson et al. (2012, s.247) påvisar ett antal variabler som 

inverkar på de anställdas beteende och att dessa har grund i företagets kultur och uttrycker sig 

genom normer och värden. 

  

Kärnvärden (eng; core values) definieras som värdeord med ursprung i företagets själ. De 

stödjer ett tankesätt eller en mentalitet inom företaget som i slutändan ska ligga till grund för 

de beslut som tas och förmedla samt hålla löften externt. (Urde, 2009) 



 

 2 

Kärnvärden, med ett internt perspektiv, ska fungera som vägledande riktlinjer för företagets 

anställda (Urde, 2003). Kärnvärden ska även förmedla vad organisationen eller företaget står 

för; det räcker inte med att endast låta varumärket finnas utan varumärket måste också ha en 

betydelse, detta blir uppgiften för kärnvärden (Ibid). Motsatsen till de betydelsefulla värdena 

som ska underlätta för det interna arbetet är så kallade ihåliga värden som varken är rotade 

hos de anställda eller når ut externt (Urde, 2009). De interna kärnvärdena utgör också 

företagets identitet; Vad de står för och vilka de är (Urde, 2003). Fler och fler företag inser 

vikten av kärnvärden men det är viktigt att inte glömma bort att dessa också bör vara väl 

utvecklade och tydliga (Atchison, 2007).  

  

1.2 Tidigare forskning 
Den information som är av relevans för denna studie är huvudsakligen hämtad inom 

varumärkeshantering och intern marknadsföring där stora mängder tidigare forskning finns att 

tillgå. Urde (2009) redovisar bland annat att kärnvärden kan vara av olika art beroende på om 

dessa är förankrade inom organisationen och huruvida dessa överensstämmer med kundernas 

uppfattning av företaget. Detta presenteras genom en fallstudie som utförs på fyra olika större 

företag; IBM, Volvo, IKEA och Scanpump. Kärnvärden studeras i två industriella företag: 

Scanpump och Volvo samt i ett handelsföretag: IKEA. Det enda serviceföretag som 

undersöks är IBM vilket är ett stort väletablerat företag. (Urde, 2009)  

 

Urde tillsammans med Greyser och Balmer publicerade två år tidigare, 2007, en artikel 

gällande kärnvärden hos det svenska Kungahuset, vilket tillhandahåller en kontrast gentemot 

de fyra företag som studerades i Urdes artikel från 2009. Detta väckte ett intresse för området 

med inriktning mot svenska slott och herresäten. Ytterligare en artikel av Urde, Greyser och 

Balmer (2007) behandlar företag vars historia är en väsentlig del av företagets identitet. Det 

företag som denna studie ämnar undersöka angränsar till ovanstående artiklar genom att 

erbjuda service, vara en del av det svenska Kungahuset och inneha en koppling till varumärke 

med arv.  

 

Ytterligare studier inom området har utförts av Thorbjørnsen och Supphellen (2011) och gör 

gällande att de anställda är nyckeln till god kommunikation beträffande kärnvärden. 

Forskarna har utfört en studie på en bank i Skandinavien och studien behandlar de anställdas 

beteende gentemot kärnvärden men forskarna förklarar samtidigt att det finns ett behov för 

fler liknande studier (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011); detta argumenterar för relevansen 

av denna studie. Det ter sig emellertid som att den mesta forskningen om kärnvärden 

huvudsakligen utförts på större organisationer inom produktsektorn vilket gör att det finns ett 

visst behov efter forskning om detta fenomen bland serviceföretag.  

 

Ovanstående resonemang leder till vad denna studie ämnar undersöka och varför detta har 

relevans; Kärnvärden och identitet inom ett serviceföretag. Likt Thorbjørnsen & Supphellen 

(2011) fokuserar denna studie på servicebranschen eftersom det är just där som personalen 

spelar en avgörande roll för huruvida organisationen når framgång eller ej. En adderande 

faktor till studiens relevans uttrycks av Urde (2013) som menar att det finns en lucka i 

forskningen när det kommer till en praktisk inriktning mot identitet och kärnvärden. Det ter 
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sig som att lite forskning har gjorts kring kärnvärden på kungahus och angränsande 

verksamheter vilket också bidrar till denna studies relevans. Den förvirring som enligt Cady, 

Wheeler, DeWolf & Brodke, (2011) råder hos ledningen angående begrepp relaterade till 

kärnvärden gör också denna studie aktuell. Utifrån tidigare studier har alltså olika 

angreppssätt på kärnvärden och intern marknadsföring fått definiera denna studies 

frågeställning där inspiration för val av studieobjekt har hämtats från kärnvärden hos det 

svenska Kungahuset och varumärke med arv. 

 

Frågeställning:  

- Vad karaktäriserar kärnvärdena hos företaget Gripsholms slott?  

- Vad påverkar kärnvärdena inom företaget Gripsholms slott?  

 

Gripsholms slott är en del av organisationen Hovstaterna men kommer i denna studie 

benämnas företaget Gripsholms slott. För vidare information se rubrik 4.1 

Organisationsbeskrivning.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vad som kännetecknar och influerar kärnvärden och 

identitet i ett företag inom servicebranschen. Detta syfte kommer att uppfyllas genom att 

studera serviceföretaget Gripsholms slott. Studien ämnar också ge företaget Gripsholms slott 

kunskap om den interna verksamheten utifrån kärnvärden och deras påverkan på det dagliga 

arbetet.  
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2. Teoretisk referensram 
Nedan följer den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie. De teoretiska 

begrepp som presenteras har använts som ramverk för vald metod, strukturering av 

empirinsamling samt senare analyser och slutsatser. Denna del behandlar tidigare 

forskningsbidrag inom området och redogör för olika aspekter av huvudinriktningen 

kärnvärden.  

 

2.1 Kärnvärden 
Nedan presenteras en sammanställning av olika angreppsätt på begreppet kärnvärden.  

 

Värden kopplade till organisationen består av gemensamma värden som uttrycker 

gemensamma värderingar, normer, vanor och positioneringar. Dessa typer av värden 

definierar företagets kultur och kan vara mer eller mindre uttalade. De berör också frågor 

angående vem företaget är, vad som görs och vad det är som gör företaget till det, det faktiskt 

är. Det är dessa värden som de anställda, den interna delen, anser viktiga och fungerar ungefär 

som underliggande regler för organisationen eller företaget. Vanligt förekommande är att 

värden kopplade till organisationen uttrycks av ledarskap, dess ursprung eller avgörande 

händelser. Men att dessa korrelerar med kundernas bild av företaget är långt ifrån självklart. 

(Urde, 2009) 

 

Atchison (2007) betonar vikten av att värden skall vara tydliga och delas mellan anställda och 

ledning. Om företagets interna kärnvärden uppfyller dessa krav kommer de anställda att 

enklare kunna utvärdera sin plats i företaget. Att värdena är gemensamt delade inom företaget 

har flertalet positiva effekter. Bland annat kan det leda till att relationer mellan anställda och 

chefer utvecklas positivt, produktiviteten ökar och likaså hur nöjd den enskilde medarbetaren 

är på sin arbetsplats. Kärnvärden utformas lite olika beroende på vilken uppfattning chefen är 

av och beroende på företagets arv. (Atchison, 2007) 

 

Enligt Collins och Porras (2005, s. 222-223) ska kärnvärden vara oföränderliga och företaget 

ska under hela sin livstid kunna stå för samma kärnvärden. Kärnvärdena ska vara 

fundamentala och ha varaktiga grundprinciper. För att kärnvärdena ska kunna hålla i 

decennier är det viktigt att de är djupt förankrade i företaget och att det inte blandas ihop med 

strategier, något som är vanligt bland företag idag. Strategier ska förändras med tiden och 

anpassas efter dagens marknad medan kärnvärden ska vara fasta. Företag bör istället byta 

marknad om den nuvarande situationen inte stödjer de kärnvärden som företaget definierar. 

(Collins & Porras, 2005, s. 222-223) 

 

För att hitta kärnvärden som är autentiska bör externa intressenter inte tillfrågas (Collins & 

Porras, 2005, s. 75). Kärnvärden ska vara oberoende av externa intressenter så som andra 

företag och kunder, detta för att hitta kärnvärden som står sig över en lång tidsperiod (Collins 

& Porras, 2005, s. 222). Om utomstående tillfrågas kan kärnvärdena komma att spegla den 

nuvarande marknadssituationen i allt för stor grad och detta resulterar i kärnvärden som inte 

är särskilt hållbara (Ibid). de Chernatony (1999) är inne på samma bana med synen att mindre 

centrala värden kan komma att förändras medan kärnvärden ska vara tidlösa. Värden som 
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under en tid i företagets historia inte har förändrats är de sanna kärnvärdena (de Chernatony, 

1999).  Collin & Porras (2005, s. 78-79) tillägger att kärnvärden kan definieras för en enskild 

division eller arbetsgrupp inom ett företag om den större organisationen inte har tydligt 

definierade kärnvärden. Detta är också applicerbart om organisationen har tydliga kärnvärden 

så länge som divisionens eller arbetsgruppens egna kärnvärden inte skiljer sig alltför mycket 

(Ibid).  

 

Keller (1999) menar att kärnvärden ska fungera som riktlinjer för den marknadsföring som 

företaget sänder rörande dess varumärke men de ska också ge interna intressenter en tydlig 

bild av vad varumärket står för. Detta för att kommunicera en tydlig bild av varumärket ut 

mot konsumenterna genom alla kontaktpunkter (Ibid). Ett fåtal ord ska kunna kommunicera 

varumärkets position på marknaden och Keller (1999) kallar dessa för varumärkesmantra. 

Dessa ord ska vägleda både kunder och anställda i deras relation med varumärket och ge 

associationer som visar på varumärkets positionering på marknaden (Keller, 1999). 

 

Ett annat begrepp som är kopplat till kärnvärden är mervärde. Detta begrepp har ett antal olika 

definitioner beroende på vilken ingångsvinkel som tas (de Chernatony, Harris & Riley, 2000). 

Mervärde handlar dock i stora drag om att särskilja produkten från konkurrerande produkter i 

konsumenternas medvetande (Grönroos, 1997; de Chernatony, Harris & Riley, 2000). 

Mervärdet fungerar också som en försäkring för kunden att rätt produkt har köpts (de 

Chernatony et al., 2000). 

 

Urde (2003; 2009) har delat upp ovanstående forsknings syn på kärnvärden i tre kategorier; 

(1) Värden relaterade till organisationen 

(2) Värden som sammanfattar varumärket  

(3) Värden som uppfattas av kunden  

Dessa värden kommer dock i fortsättningen benämnas som (1) organisatoriska värden, (2) 

kärnvärden och (3) mervärden. Sambandet mellan dessa värden förklaras så här; “Kärnvärden 

är överbryggande koncept rotade och utvunna från företagets värden och korrelerar med 

kundernas upplevda värden” (Urde, 2009, s. 621, översatt). Urde (2009) definierar kärnvärden 

som en del av företagets själ. Collins & Porras (2005, s. 222) är inne på samma spår med sin 

definition där kärnvärden ses som betydelsefulla grundprinciper som med sin oföränderlighet 

har en stark förankring till företagets själ.  

 

Kärnvärden kommer här definieras som värdeord med ursprung i företagets själ. De stödjer ett 

tankesätt eller en mentalitet inom företaget som i slutändan ska ligga till grund för de beslut 

som tas samt förmedla och hålla löften externt.  

 

2.1.1 Karaktärsdrag hos kärnvärden  

Ett företags kärnvärden borde ha en funktionell, emotionell och symbolisk parameter vilket 

enligt Urde (2003) bör resultera i att företag har tre kärnvärden som förfyller en av de tre 

dimensionerna. Logik (logos), karaktär, personlighet (ethos) och känslor (pathos) är en annan 

synvinkel på ovanstående argument (Urde, 2003). Tanken är att kärnvärdena ska sammanfatta 

företagets personlighet och genom att använda sig av logik, personlighet och känslor förmedla 
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denna till interna och externa intressenter. Genom att använda sig av dessa tre begrepp kan 

sändaren förmedla individualitet och karaktär (Hedlund & Johannesson, 1993, s.146). 

Logiken fokuserar på fakta och visar på ärlighet medan orden som valts visar vad sändaren 

värdesätter och spelar på känslor (Ibid). Sändarens personlighet visar sig i engagemang och 

ska i grunden kommunicera ut rätt intryck (Hedlund & Johannesson, 1993, s.146). Det är av 

vikt att dessa tre delar är sammankopplade för att visa en enhetlig bild (Hedlund & 

Johannesson, 1993, s.147).  

 

Kellers (1999) syn på kärnvärden kommer i form av företagsmantran. Även här är tre ord i 

fokus uppdelat under tre kategorier; funktion, beskrivande och emotionell (Keller, 1999). De 

ord som representerar varumärkets funktion beskriver produktens karaktär och visa på de 

fördelar som märket erbjuder medan det beskrivande ordet ska ge ovanstående ord mer tyngd 

och klargöra produktens karaktär (Ibid). Keller (1999) använder sig av företaget Nike för att 

förtydliga detta där mantrat är Autentisk Atletisk Prestation. Prestation syftar till produktens 

funktion medan atletisk, det beskrivande ordet, gör det tydlig för mottagaren vad för typ av 

utförande det handlar om (Keller, 1999). Det sista ordet ska ha en emotionell anknytning och 

ge en bild av företagets värderingar (Ibid). Det finns dock inte någon standardbenämning av 

kärnvärden (Atchison, 2007).  

 

Urde (2009) presenterar fem olika karaktärsdrag hos kärnvärden: 

(1) Kärnvärden förändras – Betydelsen av kärnvärdena kan komma att förändras över 

tiden vilket innebär att företaget måste ha koll på hur marknaden utvecklas för att 

undvika att deras kärnvärden tolkas felaktigt.  

(2) Kärnvärden är rotade – Kärnvärden har sin styrka i kopplingen till företagets kultur. 

De är viktigt att de anställda har engagemang för kärnvärdena och företaget i helhet. 

(3) Kärnvärden utvecklas lite i taget – När kunderna är nöjda blir kärnvärdena starkare. 

Samma sak händer när kärnvärdena tas med i beräkningen vid beslut. 

(4) Kärnvärden blir testade – Företaget måste vara beredda att stödja sina kärnvärden då 

de kan komma att ifrågasättas från olika håll av olika anledningar.  

(5) Kärnvärden stödjer företagets löfte – Kärnvärden ska ge en emotionell koppling till 

företaget och det är viktigt att kärnvärdena stödjer de löften som ges.  

(Urde, 2009)  

 

Urde (2009) presenterar också fyra olika typer av kärnvärden: 

(1) Sanna kärnvärden – Värden som är förankrade i företaget och som kunderna över tid 

har lärt sig att uppfatta och uppskatta. Företaget måste ta hand om sitt sanna kärnvärde 

och vara beredda på att återkommande behöva stärka kopplingen.  

(2) Potentiella kärnvärden – Dessa kärnvärden har en förankring hos företagets kunder 

men internt saknas en koppling till identiteten. 

(3) Aspirerande kärnvärden – Dessa kärnvärden är internt uppskattade i företaget men de 

saknar en meningsfullhet bland företagets kunder.  

(4) Ihåliga kärnvärden – Värden som inte är meningsfulla både internt och externa är så 

kallade ihåliga värden. Dessa värden riskerar att skada företagets rykte. 

(Urde, 2009)  
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2.1.2 Beteende gentemot kärnvärden 

I inledningen betonas de anställdas roll inom intern marknadsföring och kärnvärden vilket gör 

det naturligt att fördjupa denna studie inom den beteendemässiga aspekten av kärnvärden. Det 

finns emellertid en viss risk att dessa värden och de anställdas attityd och beteende i samspel 

med kärnvärdena, (eng; core value behaviour, CVB) upplevs tomma och värdelösa. Det gäller 

därför att de anställda förstår och kan relatera till de kärnvärden som definierats. Det finns ett 

antal faktorer som påverkar hur de anställda beter sig och hur de anställdas attityd formas 

gentemot företagets kärnvärden. (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011)  

 

“CVB är (…) i vilken utsträckning de anställdas beteende stämmer överens med varumärkets 

strategiskt definierade kärnvärden” (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011, s. 68, översatt) 

 

En av de faktorer som påverkar beteendet gentemot kärnvärden inkluderar vilken roll en 

förebild på arbetsplatsen har i detta. Dels ska förebilden uppmuntra ett beteende gentemot 

transformationen av externa värden till interna; något som får de anställda att känna 

motivation och engagemang och dels ska förebilden influera övriga anställda till ett önskvärt 

beteende. Det har visat sig att detta stämmer till vissa kärnvärden i en organisation men 

nödvändigtvis inte alla. Ytterligare en faktor som påverkar huruvida de anställda agerar i linje 

med kärnvärdena är de anställdas attityd gentemot dessa. Även hur nöjda de anställda är med 

sin roll i företaget påverkar beteendet mot kärnvärdena. Den anställde som är nöjd med sin 

roll på arbetsplatsen har lättare för att acceptera kärnvärdena medan motsatsen gäller för 

anställda som är missnöjda med sin roll. Attityden är länkat till acceptansen av kärnvärdena 

och tillfredsställelse på jobbet. Även bra förebilder på arbetsplatsen underlättar för de 

anställda att identifiera sig med kärnvärdena. För den anställde som upplever en missnöjdhet 

med sin plats spelar förebilden ingen roll utan det som blir avgörande för CVB är då istället 

attityden. (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011).  

 

I de fall då attityden och beteendet gentemot kärnvärden inte är ideala från den anställdes 

perspektiv tillhandahåller Atchison (2007) praktiska rekommendationer på hur förståelsen 

bland de anställda kan öka. Bland annat resulterar hans studie i att årligen diskutera 

kärnvärdena mellan arbetsgivare och anställd. Ytterligare en rekommendation är att från 

första mötet, i rekryteringsfasen, ta upp och diskutera kärnvärdena mellan båda parter. Ett 

tredje angreppssätt är att dagligen tala om värden och kärnvärden på arbetsplatsen. (Atchison, 

2007)  

 

2.1.3 Svenska Kungahusets kärnvärden 

Balmer, Greyser & Urde (2006) redogör för den svenska Kungahusets kärnvärden och 

applicerar ett angreppsätt där kungahuset liknas vid ett varumärke, vilka förutsättningar som 

gäller samt vilka likheter och skillnader som blir aktuella i jämförelse med andra slags 

varumärken. Kungahuset förmedlar också mervärden utåt som består av stabilitet, kontinuitet, 

tradition och historiska rötter. Det som blir särskilt relevant för denna studie är resonemanget 

om vilka kärnvärden som artikeln resulterat i. (Balmer et al., 2006)  
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Symbolen av Sverige – Detta värdeord innebär Kungahusets roll; att representera Sverige samt 

vilken uppgift Kungahuset innehar. (Balmer et al., 2006) 

 

Samhörighet – Kärnvärdet samhörighet handlar om förhållandet både mellan den enskilda 

monarken samt Kungahuset med Sveriges invånare. Samhörigheten syftar också på 

Kungahuset som en symbol för landets enighet. (Balmer et al., 2006) 

 

Identitet – Det sistnämnda kärnvärdet identitet innebär att den kultur, historia och de 

traditioner som är typiskt svenska och som får invånarna att känna en tillhörighet till Sverige. 

Ur ett internationellt perspektiv ska Kungahuset förmedla bilden av Sverige. (Balmer et al., 

2006) 

 

2.2 Identitet 
Imaginära värden beskriver ett företags profil och image (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005, s.173). Tillsammans med materiella värden bildar de företagets identitet där profil 

redogör för företagets bild av vad det önskar vara i andras ögon (Ibid). Image i sin tur innebär 

kundernas och andra externa intressenters uppfattning av organisationen (Grönroos, 1990, 

s.179; Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s.173).  

Urde (2009) redovisar olika nivåer av värden där den mittersta nivån handlar om företagets 

identitet som bland annat utgörs av företagets kärnvärden. Det finns idag en bristfällig 

praktisk tillämpning över ramverk av varumärkets identitet men också bristfälliga akademiska 

bidrag (Urde, 2013). Denna brist av bidrag och ramverk tillsammans med den viktiga roll som 

kärnvärden spelar för företagets identitet gör att det större ämnet identitet är relevant att 

studera. Den interna delen av ett företags identitet rör frågor om vision och mission, kultur, 

kompetens och just kärnvärden (Urde, 2013). Själva hjärtat av varumärkets 

identitetsbyggande inkluderar det som företaget utlovar samt kärnvärden som stöttar detta 

(Urde, 2009; 2013). Atchison (2007) berör också effekten av företagets värden tillsammans 

med vision och mission. Idag tvingas många varumärkesorienterade företag applicera en 

produktorienterad ansats vilket gör att dessa försummar de viktiga interna funktionerna som 

är identitet; uttryckt i företagets mission, vision och kärnvärden (Ibid). Varumärket kan liknas 

vid ett tecken eller signum som står för något och som adresserar någon (Atchison, 2007). Om 

organisationen i fråga innehar en stark identitet och likaså en kultur som är stark har det 

inverkan på hur framgångsrik företaget blir i slutändan (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011). 

Även Mårtensson (2009, s. 392) redogör för identitetens roll för företagets framgång och 

menar att ett företag som inte har en identitet som vägleder de anställda riskerar att sända ut 

paradoxala budskap vilket kan skada företaget. Företagets identitet berör frågan: Vem är 

företaget som organisation? (Melewar & Karaosmanoglu, 2006).   

 

I resonemanget angående identitet är det för denna studie även relevant att förklara begreppet 

"Varumärke med ett arv". Vad är "varumärke med arv"? Begreppet är en del av företags 

identitet och beskriver en organisation eller företag där företagets historia anses viktig för 

identiteten och där identiteten hänger ihop med företagets användande av symboler, 

kärnvärden och hur länge företaget i fråga existerat springer ur dess track record (se rubrik 2.4 
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Track record) (Urde et. al., 2007). För att företaget skall klassas som ett ”varumärke med arv” 

bör det företaget erbjuder vara sammanlänkat med dess arv. Även Melewar & Karaosmanoglu 

(2006) understryker att ett företags historia är nära sammanlänkat med företagets identitet och 

faller under kategorin “företagets kultur”. Relationen mellan ett företags identitet och historia 

fungerar tvåväga; Å ena sidan är det företagets historia som utgör en stor del av företagets 

identitet men å andra sidan är det identiteten av företaget som banar väg för dess historia 

genom att vara normsättande och som tar sig uttryck genom personalens handlingar (Melewar 

& Karaosmanoglu, 2006).   

 

Enligt Melewar & Karaosmanoglu (2006) finns det huvudsakligen sju kategorier som utgör 

företagets identitet. Dessa är: företagets strategi, företagets kultur, företagets kommunikation, 

företagets design, beteende, industriell identitet och företagets struktur. Denna studies 

huvudinriktning, kärnvärden, kategoriseras inom kategorin kultur.  

 

2.3 Mission och vision  
Inom området kärnvärden och identitet presenteras även mission och vision. Dessa termer kan 

lätt blandas ihop om dem inte klargörs för företaget. Detta är vanligt förekommande och leder 

ofta till att ämnet bortprioriteras av chefer och ledning. En adderande konsekvens av denna 

förvirring kring begreppen handlar om att de värden samt den mission och vision som faktiskt 

fastställs inte blir särskilt effektiv. (Cady, Wheeler, DeWolf & Brodke, 2011) 

 

Mission, vision och värden (här: kärnvärden) är begrepp som ofta blandas ihop eller 

misstolkas (Cady et al. 2011). Både Cady et al. (2011) och Verma (2010) refererar till 

Leverings artikel "The 100 best companies to work for in America" (2000) som behandlar den 

ökande populariteten hos företag att utföra så kallade utsagor eller sammanställningar över 

företagets essens. Detta används flitigt av olika företag oberoende av storlek eller vilken slags 

organisation det handlar om (Cady et al., 2011). Likt Urde (2013) menar Cady et al. (2011) att 

det finns brist på empiriska studier inom detta område. Dessa utsagor handlar om företagets 

mission men kan också benämnas företagets syfte då dessa utsagor beskriver syftet med 

företagets existens; vidare skulle de kunna kallas för identitetssammanställningar då de även 

redogör för företagets identitet (Cady et al., 2011). Sammanställningarna behandlar också 

företagets vision och är av strategisk art (Ibid). För att underlätta begreppsförvirringen som 

kan uppstå benämner Cady et al. (2011) dessa under det större paraplybegreppet "Definierade 

organisatoriska sammanställningar". Urde (2009) menar att kärnvärdena bör vara sanna och 

detta är något som Cady et al. (2011) håller med om. Värden som är tomma eller meningslösa 

och klyschiga löper en risk att bli genomskådade av kunderna (Cady et al., 2011).  

 

Verma (2010) reder ut begreppen ytterligare och betonar att företagets vision ska fungera 

vägledande inför kärnan av företaget och vilken väg som företaget skall gå. Kärnan eller 

kärnideologin inkluderar denna studies huvudinriktning, det vill säga kärnvärden men också 

kärnsyfte. Vision hör ihop med frågor rörande identiteten och framtidsplanen för företaget 

medan mission består i att ställa frågor kring varför företaget finns till och var företaget vill 

befinna sig i framtiden (Verma, 2010).  
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2.4 Track record 
Begreppet track record är nära relaterat till kärnvärden och här har Urdes (2009) definition 

åter fått vara utgångspunkt för resonemanget om just track record.  

 

”Med track record menar vi bevisad prestation – bevis på att företaget över en längre tid har 

levt upp till dess värden och löften” (Urde et al., 2007, p. 9, översatt) 

 

Att ha en god förståelse för varumärket; hur detta bör vårdas, hur detta skapas och inte minst 

hur detta kan utvecklas är eftersträvansvärt och det är just denna typ av tankegångar som 

utgör organisationen i sig (Urde, 2009). Identiteten blir en nyckel i arbetet med företagets 

strategier och gör således företaget mer varumärkesorienterat (Ibid). Hur detta är relaterat till 

kärnvärden och i sin tur kärnvärden till track record handlar om att kombinationen av en 

förståelse kring track record och ett avslöjande av företagets kärnvärden innebär att det 

önskvärda tankesättet mot en varumärkesorientering hamnar allt närmare (Urde, 2009). Urde 

(2009) menar också att det löfte som anges samt företagets kärnvärden tillsammans bildar 

varumärkets track record. Företagets anseende är även det nära sammankopplat med 

kärnvärden och track record då Urde (2009) förklarar att de två senare begreppen hamnar 

under det större paraplybegreppet företagets renommé.  

 

Track record- kontinuitet 

Ett angreppsätt av track record handlar om att se kontinuitet vilket är nära sammanlänkat till 

varumärkeshantering (Urde, 2009). Detta leder till att olika aspekter av detta blir relevant att 

undersöka. Det kan också länkas till introduktionen av track record där vikten av att ta hand 

om varumärket presenterades. Vad ett varumärke är presenteras bland annat av Kapferer 

(2012) som menar att varumärket är en idé eller ett koncept, förkroppsligad i en produkt eller 

tjänst; fortsatt beskrivs varumärket som ett namn som kan förändra eller påverka marknaden 

på något sätt. Varumärkeshantering handlar således om att, utifrån ett helhetstänk, vårda 

konceptet. I och med en ökad konkurrens blir detta allt viktigare (Kapferer, 2012). Ytterligare 

en viktig faktor inom området för track record, kärnvärden och varumärkeshantering är 

medvetenhet om varumärket (Kapferer, 2012). En medvetenhet om varumärket bör etableras 

hos kunderna och distributörerna till exempel (Ibid).  

 

2.5 Internt engagemang  
Vikten av att inneha delade värden mellan anställda och ledning diskuteras bland annat av 

Atchison (2007) och Urde (2003, 2009). Detta bekräftas också av Ortego-Parra & Sastre-

Castillo (2013) vars studie bland annat resulterat i rekommendationen att företag noggrant bör 

välja sina kärnvärden då dessa påverkar anställdas engagemang gentemot företaget. Studien 

resulterade också i att värden som förmedlar humanitet också påverkar de anställdas 

känslomässiga engagemang till företaget (Ortego-Parra & Sastre-Castillo, 2013).  

 

Det finns huvudsakligen tre olika aspekter som kännetecknar engagemang. Den första 

behandlar huruvida den anställde håller med om och tror på de värden och de mål som 

företaget förmedlar. Den andra i ordningen handlar om att den anställde ska vilja anstränga 
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sig avsevärt åt företaget vilket följs av det tredje och sista kännetecknet som innebär att den 

anställde är mån om att stanna kvar i företaget. (Porter et al., 1974) 

 

Inom serviceföretag har de anställda en viktig roll då de påverkar kundernas uppfattning av 

varumärket (Burmann & Zeplin, 2005; Thorbjørnsen & Supphellen, 2011). Det är viktigt att 

anställda känner ett engagemang för varumärket och genom sitt beteende stödjer de 

målsättningar som företaget har för varumärket (Burmann & Zeplin, 2005). Nivån av 

varumärkesengagemang beror på tre olika faktorer som fungerar som tre olika enheter, de är 

alltså inte beroende av varandra (Ibid). De tre faktorerna är eftergivenhet, identifikation och 

internalisering (Burmann & Zeplin, 2005).  

 

Eftergivenhet innebär att anställda anpassar sitt beteende till varumärkets identitet för att få 

externa belöningar och undvika negativa påföljder. Det innebär också att de anställda följer de 

regler som företaget satt upp. Identifikation med varumärkets identitet leder till en känsla av 

tillhörighet som innebär att individer kan projekterar företagets motgångar och framsteg på 

sin egen person. Det är viktigt att varumärkesidentiteten uppfattas som om den kan appliceras 

på hela företaget. Den sista faktorn är internalisering och här har individen och företaget 

samma kärnvärden. Det innebär alltså att företagets värderingar är likartade till individens 

värderingar. En sådan här form av engagemang byggs upp av interaktioner med andra 

personer i företaget i det fall då individen inte redan identifierar sig med företagets 

kärnvärden. (Burmann & Zeplin, 2005) 

 

2.6 Intern kommunikation 
Burmann & Zeplin (2005) menar att anställda behöver ha en känslomässig förbindelse till 

företagets identitet för att skapa engagemang. Burmann & Zeplin (2005) presenterar tre olika 

former av intern kommunikation för detta ändamål: 

 

Central kommunikation: denna typ av kommunikation distribueras från en central del av 

företaget där information sprids ut till anställda utan en djupare tanke på vilka som tar emot 

budskapet. Denna form av kommunikation kan kompletteras av ett intranät där anställda på 

egen bevåg kan söka information. Hierarkisk kommunikation: här kommer informationen från 

toppen av organisation för att sedan leta sig ner i hierarkin. Varje anställd får information från 

sin direkta överordnade vilket kan underlätta informationsspridandet och acceptansen av vad 

som distribueras för skeptiska anställda. Informell kommunikation: här distribueras 

information genom andra anställda, oberoende av deras position i företaget, på ett informellt 

sätt. Information från andra anställda har en större chans att påverka agerandet av annan 

personal och det är lättare att komma ihåg information från denna typ av 

kommunikationsform. (Burmann & Zeplin, 2005) 

 

2.7 Analysmodell 
Nedan presenteras en analysmodell över de teoriområden som denna studie behandlar: 

Modellen illustrerar hur dessa teoretiska begrepp hänger ihop, vilka forskare som bidragit 

inom respektive område samt hur detta bidrar till vad denna studie ämnar undersöka.  
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Slutsatser: Företaget Gripsholms slott 

 

 Kärnvärden 

- Urde (2003, 2009) 

- Collins & Porras (2005) 

- Keller (1999) 

- De Chernatony (1999) 

- Atchison (2007) 

- Hedlund & Johannesson (1993) 

- Thorbjørnsen & Supphellen (2011) 

 

Värden 

- Mervärden 

- Kärnvärden 

- Organisatoriska värden 

 

 

 

  

 

 

Identitet 

- Urde (2009, 2013) 

- Atchison (2007) 

- Mårtensson (2009) 

- Melewar & Karaosmanoglu (2006) 

- Greyser, Stephen A., Balmer, John M.T. & Urde, Mats (2007) 

  

Engagemang 

- Atchison (2007) 

- Ortego-Parra & Sastre-Castillo 

(2013) 

- Porter, Steers, Mowday & 

Boulian(1974) 

- Burmann & Zeplin (2005) 

Mission & Vision 

- Cady, Wheeler, DeWolf & 

Brodke (2011) 

- Verma (2010) 

- Mårtensson (2009) 

Track record 

- Urde (2009) 

- Kapferer (2012) 
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3. Metod  
Under detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för denna studie. Litteraturgenomgång, 

hur studien har genomförts, valet av respondenter och studieobjekt samt metoddiskussion 

presenteras.   

 

3.1 Forskningsansats 
En litteraturgenomgång över tidigare forskning inledde studien där Urdes artikel från 2009 

var utgångspunkten. Med denna artikel som startpunkt fortsatte sökandet av artiklar med hjälp 

av referenslistan. Utifrån denna artikel och senare Urdes bidrag från 2003 vidgades sökningen 

från att bara fokusera på kärnvärden till att innefatta identitet, engagemang, ”varumärke med 

arv” samt vision och mission då dessa begrepp är sammankopplade med varandra. 

Databaserna som användes för att hämta artiklarna var ABI/INFORM och Discovery med 

komplettering från Google Scholar och JSTOR.  

 

Litteraturgenomgången skedde kontinuerligt genom hela arbetsprocessen då nya artiklar 

hittades i takt med att nya referenser och kunskaper inom området tillkom. Urdes artiklar 

(2003; 2009) blev som redovisat utgångspunkten där fortsättningen av litteraturgenomgången 

kan liknas vid ett träd som grenar ut i nya områden och forskare som blev föremål för 

teoribildningen. Den inledande delen som bestod i att ta reda på så mycket som möjligt inom 

området innan empiriinsamlingen påbörjades. Detta kan liknas vid den deduktiva ansatsen där 

teorier får ligga till grund för empiriinsamling (Yin, 2013, s. 97).  

 

Efter litteraturgenomgången stod det klart att kärnvärden var djupgående värden som speglade 

företagets själ. Denna undersökning baserades därför på en kvalitativ metod då en insikt i 

användningen av kärnvärden söktes i enlighet med studiens syfte. Det ansågs bäst att 

kartlägga dessa genom en kvalitativ metod då det innebar en möjlighet att djupdyka i 

organisationens interna värden. Den kvalitativa forskningen är ett sätt att förtydliga 

egenskaper, innebörd och mening (Widerberg, 2002, s. 15; jmfr. Yin, 2013, s. 19-20). Detta 

kan kopplas till denna studie där kärnvärdena skulle hittas och förstås.   

 

3.2 Design av studien 

Fallstudiedesign var det ramverk som valdes för insamling och analys av data. En fallstudie 

kan se ut på flera sätt men i denna undersökning intervjuades enbart personer från samma 

företag, vilket resulterade i att en intern fallstudie genomfördes. I detta fall där en intern 

fallstudie genomfördes gav en fokuserad, även kallad semistrukturerad intervju, möjligheten 

att korrelera svar från olika delar och nivåer i företaget. En fallstudie valdes då intentionen var 

att beskriva ett visst fenomen; kärnvärden (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994, s. 3). Enligt Yin 

(1994, s. 3) ger en fallstudie en djupare förståelse för det som studien ämnar undersöka och 

Bryman & Bell (2013, s. 86) menar att denna typ av design ger en insyn i egenskaper som 

karakteriserar en situation. Denna studie var fokuserad på kärnvärden och identitet, något som 

är djupt förankrat i ett företag.  
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3.3 Val av studieobjekt och respondenter 
Valet av studieobjekt föll på serviceföretaget Gripsholm slott beläget i Mariefred, Sverige. 

Anledningen till att just detta företag blev föremål för studien hade att göra med det faktum 

att det är ett serviceföretag samt då den mesta forskning utförts på större produktorienterade 

företag (se rubrik 1.2 Tidigare forskning). På grund av studiens forskningsfrågor och syfte, 

blev det relevant att förklara hur frågor kring just detta förmedlas mellan ansvariga personer 

och övrig personal. Därför blev det också relevant att beskriva hur organisationen kring 

Gripsholms slott såg ut (se rubrik 4.1 Gripsholms slott).  

  

Valet av respondenter för samtliga intervjuer i denna studie föll på en redan etablerad kontakt 

med studieobjektet i fråga. Den ansvariga för företaget avvarade ett antal anställda som blev 

respondenterna för denna studie. Respondenterna för de kvalitativa intervjuerna var fem 

anställda på Gripsholms slott som alla innehar olika roller och arbetsuppgifter där en person 

har rollen som första slottsuppsyningsman och biträdande chef. I den empiriska redovisningen 

samt analysen valdes det att benämna denne respondent som biträdande chef. Bedömningen 

att titeln slottsuppsyningsman kan upplevas svårförståelig och biträdande chef mer vanligt 

förekommande och mer lättförståelig för läsaren gjordes. Bland de intervjuade anställda såg 

positionerna ut som följer: Lokalvård, slottsuppsyningsmän, webbskribent, byråsekreterare 

och arbetsledare i visningen. Valet att benämna dessa respondenter som anställd 1- 4 togs med 

hänsyn till anonymiteten av respondenterna. Anledningen till valet att undersöka svar från 

anställda- chef/ansvarig föll på att, inom vissa områden, jämföra hur kommunikationen såg ut 

mellan dessa samt olika uppfattningar av kärnvärden.   

 

Eisenhardt (1989) och Yin (2013, s.93) redogör för urval och menar att det i fallstudier sällan 

är vanligt med slumpmässigt urval utan att val av studieobjekt mestadels sker med intention. 

Eisenhardt (1989) ger ett exempel där fallen valts ut beroende på vad forskarna ämnade uppnå 

för resultat; teorier från lyckade respektive misslyckade företag.  

 

Denna studie handlar till stor del om att det kan finnas olika värden eller olika perspektiv på 

värden och identitet beroende på hur detta arbetas med inom företaget mellan chef och 

anställd, varför det bedömdes relevant att genomföra intervjuer med både den ansvariga och 

övriga anställda. Bryman & Bell (2013, s. 454) redovisar olika typer av urval och en 

urvalsteknik som bedömts lämplig för denna studie är så kallat teoretiskt urval där urvalet av 

respondenter utgår ifrån den teoretiska grund som studien bygger på. Ytterligare en 

urvalsteknik som är applicerbar på denna studie handlar om så kallat stratifierat urval 

(Bryman & Bell, 2013, s. 194) där utgångspunkten blev olika hierarkiska positioner i 

företaget. Även bekvämlighetsurvalet blev en lämplig urvalsteknik i denna studie tack vare 

den etablerade kontakt som fanns. Med bekvämlighetsurval menas att forskaren helt sonika 

utgår ifrån vilka personer som är disponibla vid tillfället (Bryman & Bell, 2013, s. 204; Yin, 

2013, s. 93). Detta blev relevant då kontakten genom anställningen gjorde att tillgängligheten 

fanns från början samt tack vare att personerna var tillmötesgående från början.  
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3.4 Datainsamling 
I denna studie samlades empirisk data in genom intervjuer. Valet av intervjuer baserades dels 

på tillvägagångssätt av tidigare forskning där merparten genomförde intervjuer för att 

undersöka kärnvärden och relaterade begrepp. Som exempel genomförde Urde femtio djup-

intervjuer på Volvo för att kartlägga företagets kärnvärden (Urde, 2009). Urde, Greyser & 

Balmer baserade sin artikel från 2007 på en empiriinsamling av kvalitativ art där en 

flermetodsforskning har bedrivits. Teoretiska djupdykningar, intervjuer och 

observationsstudier med människor som har vana av att arbeta med ”varumärke med ett arv” 

genomfördes. Dels föll valet av kvalitativ intervju på att det inom kvalitativ forskning är 

vanligt förekommande med intervjuer som datainsamling för att få förståelse eller muntliga 

uppgifter eller berättelser (Widerberg, 2006, s. 16; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 27). En 

förståelse av kärnvärden samt hur dessa arbetas med är huvudinriktningen för denna studie 

och enligt Widerberg (2006, s. 17) mäts just förståelsen genom den kvalitativa intervjun. 

Svensson & Starrin (1996, s. 55) redogör för liknande resonemang och menar att: 

”Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, 

egenskaper eller innebörder”.     

 

Inom fallstudier är intervjuer en ofta använd teknik (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994, s. 84). Det 

finns två typer av kvalitativa intervjuformer inom området; öppna och fokuserade intervjuer 

(Yin, 1994, s. 84-85). Den fokuserade intervjun kan liknas vid en konversation där 

utgångspunkten är en så kallad intervjuguide med teman som intervjun struktureras kring (; 

Yin, 1994, s. 84-85; Krag Jacobsen, 2006, s. 19; Widerberg, 2006, s. 16). Intervjun bestod av 

både öppna och stängda frågor (se rubrik 3.5 Operationalisering) (Krag Jacobsen, 2006, s. 

19). Följdfrågor ställdes om detta ansågs nödvändigt.  

 

Fem intervjuer genomfördes totalt. Den första intervjun genomfördes den 29:e april i ett 

kontor på Gripsholms slott. Den 8:e maj genomfördes resterande fyra intervjuer i en lokal på 

Gripsholms slott. En av intervjuerna genomfördes med den biträdande chefen på företaget och 

de resterande fyra intervjuerna med medarbetare som alla har olika positioner inom företaget. 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer för att få en mångsidig bild av vad som 

framkommit. Fyra av fem intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på två 

mobiltelefoner. En av intervjuerna spelades inte in utan antecknades på begäran av 

respondenten. Valet att spela in intervjuerna på två telefoner baserades på en 

säkerhetsbedömning där en försäkran om att inget material skulle gå förlorat om en telefon 

gick sönder eller liknande, gjordes.  

 

Det kan vara fördelaktigt att vara två personer eller flera vid fallstudier. Vid intervjuer där två 

personer deltar kan den ena personen spela in eller anteckna det som respondenten säger och 

den andra koncentrera sig på att ställa frågor samt delta aktivt i samtalet. Eisenhardt (1989) 

presenterar huvudsakligen två fördelar med att vara flera personer vid genomförande av 

fallstudier. Den första handlar om att flera forskare kan bidra med olika perspektiv och 

innehar olika kunskaper vilket i sin tur bidrar till att förbättra resultatet medan den andra 

huvudsakliga fördelen med forskare i lag innebär en ökad styrka i trovärdigheten i resultaten 

eller hypoteserna. (Eisenhardt, 1989) 
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3.5 Operationalisering 
Valet av Urde som utgångspunkt föll på att Urde är framstående inom området då flertalet 

forskare refererade till hans forskning samt då de teorier som upplevdes relevanta 

presenterades av just Urde. I de artiklar som lästs om kärnvärden användes begrepp som 

identitet, vision, mission och engagemang. Kärnvärden ska kortfattat ligga till grund för beslut 

som tas inom företaget (Urde, 2009). De är tillsammans med vision och mission det som utgör 

företagets identitet (Urde, 2013). Dessa begrepp ansågs därför relevanta för denna studie då 

de ger en mer sammanfattande bild av kärnvärden. Utifrån de artiklar som lästs är det tydligt 

att begreppen är sammanlänkade. Dessa områden kom att ligga till grund för intervjufrågorna.   

 

I tabellen nedan följer en presentation över de frågor som ställts samt hur dessa är teoretiskt 

kopplingsbara till ämnet. Frågorna i kursiv stil ställdes till de fyra anställda som intervjuades 

medan frågorna i normal stil var ämnade för den biträdande chefen. För att se de fullständiga 

frågorna och operationalisering för varje fråga se bilaga 1 och 2. 

 

INTERVJUFRÅGOR TEORIKOPPLING 

Namn: 

Position/roll i företaget: 

Hur lång tid har du jobbat på Gripsholms 

slott? 

De allmänna frågorna inledde 

intervjuerna och gav information om vem 

som sagt vad. Detta var avgörande för en 

korrekt empirisk redovisning.  

VISION & MISSION 

1. Vad vill Gripsholms slott uppnå i 

framtiden?   

2. Upplever du att de anställda är 

medvetna om företagets 

framtidsplaner (vision)? 

3. Hur förmedlas den framtidsplanen 

till de anställda?  

4. Vilket syfte anser du att Gripsholms 

slott fyller (funktion, för kunder, för 

Sverige)? 

 

5. Vad vill Gripsholms slott uppnå i 

framtiden?   

6. När har företagets framtidsplaner 

förmedlats till er?  

7. Hur har framtidsplanerna förmedlats 

till de anställda?   

Frågorna under det första avsnittet syftar 

till att undersöka den interna synen på 

vision och mission; hur den ansvariges 

syn på vision ser ut samt hur detta arbetas 

med inom företaget.  

Dessa frågor ämnar ta reda på om 

Gripsholms slott har någon utarbetad 

vision och huruvida denna är 

dokumenterad samt för att ta reda på hur 

Gripsholms slott arbetar med vision och 

mission för att senare kunna korrelera 

detta med de anställda. Burmann och 

Zeplin (2005) menar att identifikation hos 

de anställda rörande företagets identitet är 

av största vikt för att skapa engagemang. 

Företagets mission svarar enligt Cady et 

al. (2011) på syftet med organisationen.  

 

IDENTITET 

8. Vad erbjuder Gripsholms slott? 

9. Hur upplever du Gripsholms slotts 

identitet?  

10. Vilken roll spelar Gripsholms slotts 

historia i den dagliga verksamheten?  

11. Hur anser du att det historiska arvet 

definierar Gripsholms slott?  

Löftet ska utgå ifrån företagets identitet 

(Urde, 2009). Detta perspektiv gör 

företaget mer varumärkesorienterat vilket 

anses eftersträvansvärt (Urde, 2009). 

Frågorna ämnar ta reda på om 

Gripsholms slott har en tydlig identitet. 

Thorbjørnsen & Supphellen (2011) 
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12. Hur upplever du Gripsholms slotts 

identitet?  

13. Vilken roll spelar Gripsholms slotts 

historia i den dagliga verksamheten?  

14. Anser du att det historiska arvet 

definierar Gripsholms slott?  

kungör att en stark identitet tillsammans 

med en stark kultur innebär en större 

möjlighet för företaget att i slutändan nå 

framgång. Både Urde et al. (2007) och 

Melewar & Karaosmanoglu (2006) menar 

att om företagets historia är en del av 

företagets identitet klassas företaget som 

ett ”varumärke med arv”. Frågor för att ta 

reda på hur Gripsholm slotts identitet 

hänger ihop med dess historiska arv 

konstruerades.  

 

TRACK RECORD 

15. De beslut som tas, baseras dem på en 

gemensam utgångspunkt? 

16. De tillfälliga utställningarna och 

konserterna på Gripsholms slott, 

beslutas de med omtanke för 

företagets identitet/varumärke?  

Frågorna önskar ta reda på huruvida det 

finns någon underliggande värdegrund 

som influerar beslutsfattandet. Ett 

helhetstänk gällande track record och 

kontinuitet i vårdandet av varumärket 

behandlas av Kapferer (2012). Syftet är 

att ta reda på hur den ansvarige ser på 

kontinuitet gällande omvårdandet av 

varumärket samt om det finns något 

underliggande som står för kontinuitet 

och som kan anses fungera som ett 

kärnvärde.    

 

KÄRNVÄRDEN 

17. Om du skulle beskriva själva kärnan 

eller själen av Gripsholms slott med 

tre ord, vilka skulle det vara?  

18. Har Gripsholms slott kärnvärden? 

19. Varför är just dessa värden 

kärnvärden?  

20. Har dessa kärnvärden kommunicerats 

ut till de anställda?  

21. Har kärnvärdena en inverkan på det 

dagliga arbetet?  

22. Hur diskuteras dessa kärnvärden 

inom företaget?  

23. Finns det någon anställd som du 

anser representerar Gripsholms slotts 

kärnvärde? Som en förebild?  

24. Ska de anställda på Gripsholms slott 

stå för speciella värderingar? 

 

25. Om du skulle beskriva själva kärnan 

eller själen av Gripsholms slott med 

tre ord, vilka skulle det vara?   

26. Upplever du att Gripsholms slott har 

kärnvärden?  

Med dessa frågor är tanken att utreda 

huruvida Gripsholms slott redan har 

utstakade kärnvärden och vilka de i 

sådana fall skulle vara. Keller (1999) och 

Collins & Porras (2005) anser båda att 

kärnvärden bör bestå av ett fåtal ord som 

ska beskriva kärnan i företaget. För att 

utreda hur kärnvärdena är vägledande, 

hur dessa arbetas med samt om de delas 

mellan ledning och anställda utformades 

några av frågorna. Även Atchisons 

(2007) resonemang om praktiska 

rekommendationer rörande kärnvärden 

och med vilken frekvens dessa diskuteras 

i företaget blev föremål för 

operationalisering. En förebild inom 

företaget som hjälper till att uppmuntra 

ett positivt beteende gentemot 

kärnvärden diskuteras av Thorbjørnsen 

& Supphellen (2011) och ledde fram till 

en fråga. Atchisons (2007) 

rekommendationer belyser också vikten 

av att diskutera värden redan i 
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27. Varför är just dessa värden 

kärnvärden? 

28. Hur har dessa kärnvärden 

kommunicerats ut till er?  

29. Har kärnvärdena en inverkan i ditt 

dagliga arbete?  

30. Diskuteras dessa kärnvärden inom 

företaget?  

31. Finns det någon anställd som du 

anser representerar Gripsholms 

slotts kärnvärde? Som en förebild?  

32. Upplever du att ditt arbete bidrar till 

företaget i stort?  

rekryteringen, något som motiverade en 

av frågorna.  

 
 

INTERNT ENGAGEMANG 

33. Finns det aktiviteter som ämnar öka 

de anställdas engagemang?  

 

34. Upplever du att det finns det 

aktiviteter som ämnar öka ditt 

engagemang för företaget?  

35. Upplever du att det finns vissa 

värderingar som uppmuntras inom 

företaget?  

36. Hur väl tycker du att dessa stämmer 

överens med dina egna värderingar?  

37. Hur engagerad är du i företaget? 

Frågorna rörande engagemang lades till 

för endast de anställda då engagemang är 

sammanlänkat med företagets 

kärnvärden. Ortego-Parra & Sastre-

Castillo (2013) talar om vikten av att 

företag väljer sina kärnvärden med 

omsorg då dessa har inverkan på de 

anställdas engagemang. Fortsatt beskrivs 

att känsloladdade värden också kan 

överföra ett känslomässigt engagemang 

bland de anställda (Ortego-Parra & 

Sastre-Castillo, 2013). Frågor ställdes för 

att ta reda på hur Gripsholms slott arbetar 

med engagemang och ta reda på huruvida 

de värden eller värderingar som finns 

stämmer överens med personen inom 

företaget. Burmann & Zeplin (2005) 

belyser olika nivåer av integration eller 

engagemang med varumärket. Bland 

annat förklaras att internalisering innebär 

att den anställde innehar samma 

kärnvärden som företaget (Burmann & 

Zeplin, 2005). Detta område skall ge svar 

på hur engagerade de anställda är och hur 

detta tar sig uttryck. Detta behandlas av 

Porter et al. (1974) som menar att en grad 

av engagemang består i att den anställde 

håller med om företagets värden medan 

en annan handlar om att anstränga sig 

över det förväntade för företaget. 

Förhoppningen är att få svar på detta 

genom att fråga hur engagemanget tar sig 

uttryck.    
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3.6 Metoddiskussion  
Det finns en personlig koppling till studieobjektet i form av en anställning vilket kan ha 

påverkat studien, varför detta valdes att ta upp under metoddiskussion. Den personliga 

kopplingen underlättade accessen till företaget och kan under intervjuerna bidragit till att 

respondenterna kände sig mer avslappnade. Det innebär även att sanningsgraden på svaren 

som gavs under intervjuerna till viss del kunde dubbelkollas. Den kunskap som redan 

existerade om företaget har påverkat frågeformuleringen. En fråga till de anställda valdes att 

omformuleras på grund av att den bedömdes något känslig att ställa. Under 

frågeformuleringen och intervjuernas gång hölls en distans till frågorna och stor noggrannhet 

lades vid att inte försöka bekräfta respondenternas utsagor eller inverka på deras tankebanor. 

Resonemanget har stora likheter med Merriams (2009, s. 108-109) redogörelse om att 

förhållandet kan vara komplext men att en distans hålls, är viktig i detta fall. Det bör även 

understrykas att två personer medverkade vid samtliga intervjuer vilket bidrog till en 

transparent bild. Detta medförde att den personen utan relation med företaget fick sista ordet 

vid diskussioner rörande tolkningen av respondenternas svar. Det har genom hela arbetets 

process funnits en person utan någon relation med studieobjektet i fråga.  

 

Den existerande relationen medför också en diskussion kring tillförlitlighet. Oavsett hur 

relationen påverkar respondentens svar eller öppenhet till att svara är det ändå något som 

problematiserar en eventuell replikation av studien. Dock menar Svensson & Starrin (1996, 

s.210) att frågan om replikerbarhet är svår att översätta till den kvalitativa studien vilket 

innebär att det inte är säkert att relationen med företaget och benägenheten att svara från 

respondenternas sida hade någon inverkan. Detta kan lika gärna bero på tillfälligheter som 

påverkade respondenten den dagen.   

 

Under arbetets gång har arbetet i sig samt frågor rörande syftet och den använda metodiken 

diskuterats vid ett flertal seminarietillfällen. Detta har medfört en utomståendes syn på arbetet 

vilket har resulterat i att problem som uppstått diskuterats och rättats till samt att nya vinklar 

förbättrat och bidragit till arbetet. Detta kan liknas vid Yins (1994, s.29) resonemang om att 

diskussioner kan hjälpa till att överkomma hinder i skrivandeprocessen. Yin (1994, s.29) 

nämner även fördelen med att genomföra en litteraturgenomgång för att förbereda fallstudien 

vilket har genomförts både före och under arbetets gång (se rubrik 3.1 Forskningsansats).   

 

Denna studie har undersökt uppfattningar angående kärnvärden hos fem olika personer med 

olika roller i ett och samma företag. En fallstudie har genomförts. Genom att studera hur 

svaren mellan de anställda korrelerar uppnås en högre grad av trovärdighet. Studien har också 

använt data från olika källor och två personer har närvarat vid intervjuerna. Det finns således 

två typer av triangulering som bedöms relevant för denna studie; Datatriangulering och 

forskartriangulering (Yin, 1994, s.92; Svensson & Starrin, 1996, s. 218; Decrop, 1999; 

Merriam, 2009, s.216). Generellt sett definieras triangulering som den metod där slutsatser 

erhålls från olika källor och utgångspunkter (Decrop, 1999). Forskartriangulering gör gällande 

att insamlandet av empirisk data sker med hjälp av flera forskare (Svensson & Starrin, 1996, 

s. 218; Merriam, 2009, s.216). Den första av de två metoderna, datatriangulering handlar dels 
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om insamlandet av material från olika respondenter och dels om att data består av både primär 

data och sekundär empirisk data (Svensson & Starrin, 1996, s. 218; Decrop, 1999; Merriam, 

2009, s.216).  
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4. Empiri 
Nedan presenteras en företagsbeskrivning av Gripsholms slott följt av en redovisning av de 

fem genomförda intervjuerna.  

 

4.1 Företaget Gripsholms slott 
Hovstaterna är den organisation som bland annat har hand om de kungliga slotten och därmed 

också studieobjektet för denna undersökning: Gripsholms slott. Organiseringen ned mot 

Gripsholms slott ser ut på följande vis: H.M. Konungen är högst upp där riksmarskalken följer 

under. Under riksmarskalken ligger sedan ståthållarämbetet där dispositionsrätten för de 

kungliga slotten förvaltas. Det är alltså under ståthållarämbetet som Gripsholms slott ligger 

organiserat. Slottet ägs dock inte av Hovstaterna utan av Statens Fastighetsverk vars uppgift 

bland annat ligger i underhåll och skötsel. (Kungahuset.se, 2015a, b)   

      

Gripsholms slott byggdes på tidigt 1500-tal av Gustav Vasa och har sedan dess varit bebott av 

kungligheter i århundraden (Nationalmuseum, 2011). Här finns gott om historiska miljöer så 

som Gustav den III:s teater, Hertig Karls kammare och Vita salongen för att nämna några. 

Idag fungerar Gripsholms slott som museum och huserar bland annat statens porträttsamling 

(Nationalmuseum, 2011). Utöver detta erbjuds besökare även konserter, temadagar i den 

omkringliggande parken, temavisningar och föreläsningar (biträdande chef och första 

slottsuppsyningsman, 8 maj 2015). Slottet är beläget i Mariefred (Kunghuset.se, 2015c).  

 

4.2 Intervjuer  
Under detta avsnitt presenteras empirin av de intervjuer som genomförts uppdelat efter 

område och respondent. 

 

4.2.1 Mission och vision  

Anställd 1 (29 april 2015) nämner att det övergripande målet för Gripsholms slott är att visa 

det kungliga kulturarvet samt att öka antalet besökare. Anställd 1 fortsätter med att säga: 

 

”I praktiken innebär det att vi måste bli lönsamma för att få fortsätta med det vi håller på 

med. Går vi back så förr eller senare försvinner vi för det är just i den här upplevelse-

industrin det blir hårdare och hårdare konkurrens” (…) ”Att visa det kungliga kulturarvet är 

det formella men sedan att få hit fler besökare”. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Anställd 1 (29 april 2015) upplever att målet angående fler besökare har funnits i flertalet år 

men att siffran sakta sjunker.  

 

”Vi motverkar det, vi har hejdat den nedåtgående spiralen. Men det sjunker fortfarande men 

inte så snabbt som det gjorde för några år sedan” (Anställd 1, 29 april 2015)  

 

Anställd 1 framför en önskan om att de besökare som normalt sett inte besöker Gripsholms 

slott ska göra det i framtiden. Framtidsplanerna för Gripsholms slott kommer enligt anställd 1 
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från högre ort men denne är samtidigt involverad i hur det tolkas och genomförs på 

Gripsholms slott. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Anställd 2 underströk också vikten av fler besökare men ser det som ett steg i ledet för att 

kunna bevara det kungliga slottet. Att bli mer marknadsmässig och bättre på kundbemötande 

är också något som benämns. Anställd 2 talar om vad Gripsholms slott ska uppnå i framtiden: 

 

”Det handlar ju mycket om att se det lite grand som en helhet. Att vi är ju en del av de 

kungliga slotten och det är faktiskt så att för att man ska kunna bevara de här slotten och att 

de ska kunna vara öppna för besökare och för allmänheten så måste man bli bättre på att ta 

emot kunder.” (Anställd 2, 8 maj 2015)  

 

Framtidsplanerna kommuniceras till fast personal på informationsmöten men når inte ut till de 

timanställda direkt från källan menar anställd 2. De fast anställda ska fungera som en länk 

mellan chefer och timanställda. Information kommer hela tiden uppifrån till de fastanställda. 

Kommunikationen sker på större möten med ansvariga för de kungliga slotten, till exempel 

ståthållare och fogdar. Kommunikationen sker inte via dokument som skickas till de anställda 

på slotten utan framkommer endast vid sådana här möten menar anställd 2. (Anställd 2, 8 maj 

2015) 

 

Anställd 3 redogör för vad Gripsholms slott vill uppnå i framtiden och nämner då att en större 

tillgänglighet skall åstadkommas genom specialvisningar och konserter så att fler upplever 

Gripsholms slott som tillgängligt. (Anställd 3, 8 maj 2015)  

 

På frågan när dessa framtidsplaner har förmedlats svarar anställd 3: 

 

”Det är när vi har våra små arbetsplatsmöten till exempel. Men ofta kan det bara vara i 

korridoren också, att man stannar till och pratar, man får en idé och så spinner man vidare 

på den. Det är inte något specifik tillfälle utan det kommer när det kommer. För vi tänker hela 

tiden.” (Anställd 3, 8 maj 2015)  

 

Anställd 4 menar att Gripsholms slotts vision består i att locka fler besökare. Detta ska ske 

genom att inte endast visa slottet utan att även inkludera annat i turistmålet. När företagets 

framtidsplan har förmedlats till de anställda är anställd 4 till en början osäker på men 

fortsätter sedan med att förklara att det är något som ständigt tas upp och något att sträva efter 

hela tiden.  Förmedlandet sker oftast via möten genom budgetmötet på hösten. (Anställd 4, 8 

maj 2015)  

 

Den biträdande chefen uppger att Gripsholms slott har en uttalad vision med målsättningen att 

inom 5 år ha 70 000 - 75 000 besökare per år. Större tillgänglighet och högre intäkter är också 

något som Gripsholms slott vill uppnå i framtiden. Kärnverksamheten består i att betjäna 

statschefen och inte att bedriva museiverksamhet. (Biträdande chef, 8 maj 2015)  
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En uppfattning om att de som arbetar inom företaget är medvetna om framtidsplanen vilket 

kommuniceras genom den biträdande chefen själv anges av denne. Den biträdande chefen 

påpekar att enskilda visioner från de anställda är en del av den större visionen. Den 

övergripande visionen kan därför uppfattas svårförståelig eller diffus. (Biträdande chef, 8 maj 

2015)  

 

De beslut som tas baseras på ett gemensamt mål från högre instans. Ett av Gripsholms slotts 

uppdrag är att öka intäkterna vilket är upp till den biträdande chefen tillsammans med 

kollegorna där frågor så som: Vad som funkar och huruvida det stämmer överens med 

företagets policy tas upp. (Biträdande chef, 8 maj 2015) 

 

”Det är ett grupparbete med bedömningen ligger hos mig.” (Biträdande chef, 8 maj 2015) 

 

4.2.2 Identitet 

”(…) Gripsholms slott är (…) Sveriges historia. Det finns ingen annanstans lika koncentrerat 

som på Gripsholms slott.” (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Identiteten kommuniceras ut från två olika håll. Om Gripsholms slott själva får utforma 

kommunikationen menar anställd 1 att de bland annat förmedlar att slottet är den svenska 

historien och det äldsta slottet. En annan bild av Gripsholms slott kommuniceras från 

huvudkontoret där slottet porträtteras på ett allmänt sätt. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Gripsholms slotts historia utgör hela konceptet tillsammans med parken och är enligt anställd 

1 ett historiskt monument (Anställd 1, 29 april 2015). Anställd 2 (8 maj 2015) tillägger att det 

historiska arvet är grundförutsättningen för slottets existerande. Det historiska arvet definierar 

Gripsholms slott och det riskerar att försvinna om slottet skulle privatiseras då bevarandet och 

vårdandet av slottet faller bort och ger istället plats åt andra funktioner så som spa-anläggning 

och konferenser (Anställd 2, 8 maj 2015). Det är på detta sätt som privatslott överlever 

(Anställd 2, 8 maj 2015).  

 

Anställd 2 beskriver vikten av genuinitet för kunderna men menar samtidigt att genuinitet 

eller autenticitet faktiskt spelar en mindre viktig roll då det är svårt för gemene man att 

bedöma skillnaden på rekonstruerat och äkta. Det som spelar roll är att kunderna upplever det 

äkta. (Anställd 2, 8 maj 2015)  

 

Anställd 2 menar att Gripsholms slotts identitet ligger i att de är en del av Kungahuset. 

Anställd 2 förklarar också att Vasa-ätten är en del av den större identiteten och menar att: 

 

 ”[Gripsholms slott är]ett av de kungliga slotten men samtidigt då så måste man ju 

differentiera sig lite grand från helheten och vara något specifikt själva och det är ju det 

äldsta slottet och väldigt historiskt förankrat.” (Anställd 2, 8 maj 2015)  
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En uppfattning om att denna identitet också når kunderna finns hos anställd 2 som menar att 

den bild som förmedlas till kunderna är det de vill ha. Där fokus ligger på att det är en 

gammal medeltidsborg samt en del av de kungliga slotten. (Anställd 2, 8 maj 2015)  

 

Även anställd 3 betonar att Gripsholms slotts identitet hör ihop med de kungliga slotten. Men 

också att Gripsholm slott har funktionen som ett museum och ett besöksmål. Det upplevs 

också att identiteten är stark och förklarar att de flesta känner till Gripsholms slott. (Anställd 

3, 8 maj 2015) 

 

Detta kommuniceras till kunderna genom annonsering som expanderat bortom Mariefred. 

Gripsholms slott får hjälp med marknadsföringen från bland annat tv-program och den tyska 

TV-inspelningen Inga Lindström. Identiteten kommuniceras också genom pressen. (Anställd 

3, 8 maj 2015)  

 

”All sådan reklam är ju jättebra som vi lever gott på.” (Anställd 3, 8 maj 2015) 

 

Den bild som anställd 3 har av Gripsholms slott överensstämmer med det som kommuniceras 

ut.  Det historiska arvet definierar Gripsholms slott och spelar en väldigt stor roll i och med att 

slottet är så pass unikt. (Anställd 3, 8 maj 2015)  

 

”Just eftersom det är ett så unikt ställe så har man ju hela historien med i sitt jobb hela tiden 

oavsett vad man gör.” (Anställd 3, 8 maj 2015)  

 

När anställd 4 blev tillfrågad om Gripsholms slotts identitet svarade personen att slottet aldrig 

besökts som turist utan bara i jobbet. Identiteten kan upplevas tråkig från kundens perspektiv 

men att ett besök kan ändra uppfattningen. Identiteten kommuniceras till kunderna genom alla 

marknadsföringskanaler och de flesta besök är planerade. (Anställd 4, 8 maj 2015) 

 

Enligt anställd 4 definierar det historiska arvet Gripsholms slott och historian spelar en viktig 

roll i den dagliga verksamheten, det är därför besökare tar sig till Gripsholms slott.  

 

”Det [den kungliga historian]påverkar mig också, absolut. Jag får inte göra vad som helst. 

Allt ifrån att jag inte får uttrycka mig hur som helst, (…). Så det påverkar absolut. På ett bra 

sätt. På ett annorlunda roligt sätt.” (Anställd 4, 8 maj 2015)  

 

Den biträdande chefen uppgav att Gripsholms slotts identitet inte bara byggs kring 

museiverksamheten utan även inkluderar föredrag, utställningar, temadagar i parken, 

konserter med mera som tillsammans ska bilda en enhetlig identitet. Besökare ska inte komma 

enbart för att uppleva slottet. (Biträdande chef, 8 maj 2015)  

 

”Det har varit mycket fokus på museet men mitt mål är att skapa en helhet kring Gripsholms 

slott.” (Biträdande chef, 8 maj 2015)  
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Externa evenemang som konserter och föredrag har alla en koppling till Gripsholms slotts 

identitet och dess historia anser den biträdande chefen. De kan vara kopplade till vissa epoker 

eller specifika händelser. (Biträdande chef, 8 maj 2015) 

 

Det pågår just nu ett återuppbyggande av Gripsholms slotts identitet som en representant för 

Sveriges historia. Denna gick förlorad då ett för stort fokus lades på porträttsamlingen enligt 

den biträdande chefen. (Biträdande chefen, 8 maj 2015)  

 

Det historiska arvet genomsyrar hela verksamheten och allt som utförs dagligen och den 

biträdande chefen svarar jakande på frågan om det historiska arvet definierar Gripsholms 

slott. (Biträdande chefen, 8 maj 2015) 

 

4.2.3 Kärnvärden 

Anställd 1 beskriver kärnan av Gripsholms slott som en upplevelse av historian och den tid 

som varit. Att kunna förmedla den tid som passerat som kan upplevas abstrakt och säger:  

 

”Kärnan är ju tiden, att uppleva tidens gång. Att försöka haja, vad är 500 år?”  

(Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Tidigare rådde en situation där begrepp som kärnvärden ej kommunicerades från högre 

ledning. Informationen som förmedlades var knapp vilket resulterade i omedvetenhet om 

slutmålet. Detta har förändrats. I dagsläget upplever anställd 1 att verksamhetens fokus 

kommuniceras ut men understryker att så var inte fallet förr. Det egna perspektivet 

kompletterar det som kommuniceras uppifrån. Kärnvärdena når kunderna genom internet och 

även de lite äldre använder internet idag. Tidningsannonser har inte samma genomslagskraft, 

endast 20-25 procent besökte Gripsholms slott som ett resultat av tidningsannonseringen 

enligt en undersökning som genomfördes under påsken. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Gripsholms slotts funktion består i det historiska men också att vara ett kungligt slott och inte 

ett museum. Om den kungliga kopplingen till slottet går förlorad tappar slottet lite av sitt 

värde. Det som kunderna ska ha med sig ifrån Gripsholms slott är att det har varit roligt och 

spännande att uppleva historian samt en känsla av hur det såg ut förr i tiden. (Anställd 1, 29 

april 2015) 

 

Anställd 1 anser att goda egenskaper för en anställd på Gripsholms slott är empati, att kunna 

möta alla slags besökare samt inneha tolerans. Alla besökare ska ha med sig en upplevelse 

oberoende av förkunskaper och social status. Det är en person som besitter detta som 

representerar Gripsholms slott bäst. Det är även viktigt att kunna följa förändringar som sker. 

(Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Anställd 2 fokuserar på ord som innehar ett externt perspektiv: vänlighet, tillgänglighet och 

nyfikenhet. Dessa värden vill anställd 2 att kunderna ska känna och ta med sig från besök på 

Gripsholm slott men betonar samtidigt att det inte skadar om personalen också är lite nyfiken. 

Anställd 2 tror att det är dessa värden som ska förmedlas och att de flesta anställda håller med 
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om det. Trots att de värden som anställd 2 angav är personens egna reflektioner upplever hen 

att just detta kommuniceras till personalen samt att en medvetenhet om värdena finns. 

(Anställd 2, 8 maj 2015)  

  

Kärnvärden diskuteras personalen emellan men också till kunderna. Det gäller att hitta fler 

kunder och att förmedla kärnvärdena i det sammanhanget. Detta är något som dagligen talas 

om men inte via några formella plattformar. Anställd 2 reflekterar över hur just anställd 2 

representerar dessa värden i den dagliga verksamheten. Svaret är jakande på frågan om en 

förebild som representerar kärnvärden finns. Anställd 2 upplever också att det egna arbetet 

bidrar till företaget. (Anställd 2, 8 maj 2015)  

 

När anställd 3 ska beskriva själen av Gripsholms slott med tre ord blir svaret följande:  

 

”(…)Gripsholm, ger ju mig väldigt mycket energi, positiva saker, jag älskar att vara här. Att 

komma hit ensam att få möta hela slottet själv, det är fantastiskt.” (Anställd 3, 8 maj 2015) 

 

Anställd 3 upplever att Gripsholms slott har kärnvärden och menar att dessa består i den 

historiska parken som är relaterbar för besökare och utställningen. Kunderna ska ha med sig 

detta när de lämnar slottet och anställd 3 hoppas att det är så. Kärnvärdena är inga som direkt 

kommuniceras utan får skapas av var enskild enligt anställd 3 och har inverkan på det egna 

arbetet. Vikten av att kommunicera värdet av Gripsholms slott kommuniceras allt oftare och 

finns hela tiden med i tankebanorna. Det finns en förebild som representerar kärnvärden anser 

anställd 3. Denne upplever också att det egna arbetet bidrar till företaget i stort. (Anställd 3, 8 

maj 2015) 

 

Torn, teater och historian är de tre ord som anställd 4 beskriver själen av Gripsholms slott 

med. De kärnvärden som Gripsholms slott främst har är historian och att slottet är ett kungligt 

sådant. Kunderna ska ha med sig detta när de lämnar Gripsholms slott anser anställd 4. 

Kommunikationen av kärnvärden till de anställda sker enligt anställd 4 vid anställningen och 

tillägger att kunskap om vilken arbetsplats det är finns och att den är historisk. Värdena 

diskuteras dagligen och är en del av det egna arbetet. En förebild som representerar 

kärnvärden finns inom företaget anser anställd 4 som även anser att det egna jobbet bidar till 

företaget i stort. (Anställd 4, 8 maj 2015) 

 

Den biträdande chefen nämner orden själ, kulturarv och den svenska historien som svar på 

frågeställningen om vad som representerar själen av Gripsholms slott. Det finns inte några 

uttalade eller dokumenterade kärnvärden men det är något som arbetas med i skrivande stund. 

Denne redogör också för att en utveckling har skett från att nationalmuseum har haft ansvar 

för identitetsbyggande till att Gripsholms slott sakta får påverka denna process. (Biträdande 

chef, 8 maj 2015) 

 

Den biträdande chefen ger sin version där kommunikation sker inom den grupp som arbetar 

på Gripsholms slott men att någon officiell dokumenterad plan inte finns. Denne poängterar 

det faktum att Gripsholms slott i främsta hand inte är ett museum utan att det finns till för att 
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serva statschefen. Den biträdande chefen avslutar med att betona att kärnvärden och mål kan 

komma från högre håll än Gripsholms slott då slottet är en del av en större organisation. 

(Biträdande chef, 8 maj 2015)  

 

4.2.4 Internt engagemang 

Aktiviteter som ämnar öka de anställdas engagemang för företaget finns och består bland 

annat av föreläsningar i Stockholm som anställd 1 upplever vara jätteinspirerande. Anställd 1 

anser också att de utställningar som hålls på Gripsholms slott ökar engagemanget. 

Personalmöten i Stockholm där informationen inte specifikt handlar om Gripsholms slott 

förekommer också. Vidareutbildning på Gripsholms slott fanns förut men det har tagits bort 

på grund av ekonomiska skäl. (Anställd 1, 29 april 2015)  

 

Önskvärda värderingar kommer uppifrån men anställd 1 anser samtidigt att dessa bör 

kombineras med ett personligt engagemang och glädje. Överlag inom hovstaterna är 

personalen entusiastiska över sitt jobb upplever anställd 1. Värderingar som uppmuntras kan 

också bestå i att representera Kungahuset och den kungliga historien. Det är en viktig del som 

anställd 1 förstår vikten i. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Anställd 1 tillägger att hen blir som en missionär som gärna riktar sig till de besökare som inte 

vanligtvis tyr sig till Gripsholms slott. Personen får mycket positiv feedback från denna grupp 

besökare. (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Anställd 2 blev tillfrågad om eventuella aktiviteter som ämnar öka engagemanget för 

Gripsholms slott och svarar: 

 

”Ja det är faktiskt en ganska personalvårdande organisation, det måste jag säga. Man är 

ganska rädd om sina anställda ändå, så ja.” (Anställd 2, 8 maj 2015) 

 

Förekommande aktiviteter är kulturella komplement till de större informationsträffarna där 

nya saker får upplevas som lärdom kan dras av. Anställd 2 anser att nyfikenhet är ett bra ord 

för organisationen. Anställd 2 svarar jakande på frågan om det finns värderingar som 

uppmuntras inom företaget och redogör för att dessa till exempel är frågor rörande 

jämställdhet och öppenhet samt nolltolerans för olika beteenden. Vidare anses det att dessa 

värderingar stämmer överens med de egna värderingarna. Anställd 2 anser sig engagerad i 

företaget och det tar sig uttryck genom att ställa upp och slutföra arbetet med slottets väl i 

åtanke. (Anställd 2, 8 maj 2015) 

 

Anställd 3 upplever att det finns aktiviteter som ökar engagemanget för företag och det genom 

utställningar på Gripsholm slott som är extra engagerande och att den anställde är en del i det 

som görs på slottet. Internt finns det väldigt få aktiviteter. Anställd 3 upplever inte att det 

finns värderingar som uppmuntras inom företaget men är själv engagerad i Gripsholms slott. 

Detta tar sig uttryck genom att anställd 3 bollar mycket idéer och ser möjligheter men menar 

samtidigt att det kan vara svårt att idéerna blir verklighet eftersom det alltid handlar om 
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pengar. Somliga idéer tas emot positivt medan andra inte går att genomföra. (Anställd 3, 8 

maj 2015) 

 

Aktiviteter för att öka de anställdas engagemang består av utflykter och liknande som 

genomförs två gånger per år där alla träffas och spendera en heldag tillsammans. Det upplevs 

alltid roligt. Värderingar som uppmuntras inom företaget består enligt anställd 4 av att slottet 

är ett kungligt slott och att det påverkar språkbruket och den personliga presentationen utåt. 

(Anställd 4, 8 maj 2015) 

 

Anställd 4 redogör för engagemanget för företaget: 

 

”Jag är nog väldigt engagerad men det är nog eftersom jag jobbat så kort stund så allt jag 

gör är ju nya saker hela tiden och nya saker är ju roligt att ta tag i och har jag ingen ny sak 

så ser jag till att få en ny sak.” (Anställd 4, 8 maj 2015)  

 

Den biträdande chefen (8 maj 2015) menar att det finns team-building aktiviteter, seminarier 

samt sociala aktiviteter, som brännboll i syfte att öka engagemanget.  
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5. Analys 
Under analysen kommer de svar som erhållits under empirikapitlet att analyseras utifrån den 

teoretiska referensram som undersökningen bygger på samt med studiens syfte och 

forskningsfråga i åtanke. 

 

5.1 Mission och vision 
Utifrån den empiriska undersökningen framgick det att visionen för Gripsholms slott först och 

främst består i att bevara det kungliga arvet, att representera Kungahuset eller att bevara den 

svenska historien. När frågan om framtidsvision ställdes var det anställd 1 och 2 som direkt 

svarade att visionen bestod i att bevara det kungliga slottet. Den biträdande chefen uttryckte 

denna vision som att kärnverksamheten består i att serva statschefen. Respondenterna har 

uttryckt sig på olika sätt men en bedömning har gjorts att fokus läggs på det kungliga arvet 

vilket medför att visionen resulterar i att bevara den kungliga historiska kopplingen. Anställd 

3 nämnde också kopplingen mellan kungliga slott och Gripsholms slott medan anställd 4 

uttrycker detta genom att det påverkar dennes arbetsdag. Enligt Cady et al. (2011) är vision, 

mission och värden också utsagor som bland annat förklarar företagets existens och syfte. 

Detta teoretiska resonemang bekräftas av den biträdande chefens svar om kärnverksamheten 

som både kan kopplas till visionen och existensen av Gripsholms slott.  Anställd 1 och 2 

citeras nedan angående Gripsholms slotts existens vilket också kan kopplas till visionen om 

bevarandet av den kungliga historian:  

 

”Det är definitivt ett sådant kärnvärde att det fortfarande är kungens slott även om han inte 

bor här. För i samma ögonblick som det inte är ett kungligt slott så kommer det att förändras 

väldigt mycket på en gång för det blir inte samma värde i det.” (Anställd 1, 29 april 2015) 

 

”(…)skulle Gripsholm falla i privat ägo så skulle ju nästan den här historien och länken till 

historien som Kungahuset innebär försvinna.(…) Så att den här historiska kopplingen är ju 

jätteväsentlig för överlevnaden, för att man ska kunna vara en plats för besökare och 

kunder.” (Anställd 2, 8 maj 2015) 

 

 Det ter sig dock finnas ett mer konkret mål bestående i att attrahera fler besökare och att öka 

tillgängligheten. Anställd 3 och 4 nämnde detta som svar på frågan om vision. Den biträdande 

chefen angav detta mål och tillade att denna vision är uttalad för Gripsholms slott. Verma 

(2010) förklarar att visionen skall fungera vägledande inför kärnan av företaget vilket verkar 

stämma överens för Gripsholms slott. Bevarandet av det historiska arvet nämndes 

kontinuerligt under samtliga intervjuer och ligger till grund för allt som görs inom 

organisationen. Då flera respondenter även svarade likartat på visionen om ökad tillgänglighet 

och fler besökare dras slutsatsen att Vermas (2010) resonemang stämmer väl in på 

Gripsholms slott.  

 

Samtliga respondenter hade en uppfattning om hur framtidsplanen förmedlades vilket tyder på 

att frågor kring vision och mission arbetas med inom organisationen och främst från högre ort 

än Gripsholms slott. Flera av respondenterna nämnde information från högre divisioner som 
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till exempel informationsmöten i Stockholm. Under denna frågeställning blir relationen 

anställda – ansvarig särskilt intressant. Den som arbetar som chef för slottet, den som enligt 

denna studies perspektiv är ansvarig, verkar tillsammans med kollegerna diskutera dessa 

begrepp under den dagliga verksamheten men informationen kommer främst från högre ort 

(se rubrik 4.1 Organisationsbeskrivning). Anställd 3 uppgav att kommunikation kring vision 

och mission sker i förbifarten, i korridoren till exempel. Dock förklarade den ansvariga att 

beslutfattande mer och mer faller på Gripsholms slott än divisionerna högre upp.  

 

Syftet med en organisation är enligt Cady et al. (2011) också dess mission. Enligt detta 

perspektiv är den tidigare utsagda visionen från den biträdande chefen kanske egentligen en 

mission. Den begreppsförvirring mellan vision och mission som ofta är förekommande enligt 

Cady et al. (2011) blir tydlig i detta fall då syftet med Gripsholms slott skall vara missionen. 

Syftet med en organisation kan likställas med existensen som enligt Cady et al. (2011) är ett 

begrepp som sammanfattar vision, mission och värden. Begreppsförvirringen ska leda till att 

visionen och missionen blir ineffektiva (Cady et al., 2011). Analysen av detta blir 

motsägelsefullt gentemot detta påstående. Gripsholms slotts mission eller vision verkar inte 

vara helt dokumenterad då tydliga och raka svar ej angavs vid frågan. Dock dras slutsatsen att 

detta ändå inte gör begreppen ineffektiva då samtliga tillfrågade verkade arbeta mot samma 

mål med engagemang.      

 

5.2 Identitet 
Det konkreta målet är som redovisat att få fler besökare. Målet har enligt anställd 1 funnits 

sedan länge och antalet besökare sjunker fortfarande men inte lika snabbt som förr. Anställd 1 

menar också att identiteten kommuniceras ut mot kunderna på ett allmänt sätt från 

huvudkontoret. Om Gripsholms slott får välja ligger fokus mer på att förmedla att det är det 

äldsta slottet samt förmedla att Gripsholms slott är den svenska historien, påpekar anställd 1. 

Detta tolkas som att motsägelsefulla budskap riskerar att nå kunderna. Detta i enlighet med 

Mårtenssons (2009, s.392) resonemang om att paradoxala budskap kan skada företag. 

Visionen om att bevara det kungliga och historiska arvet kan strida mot det mer konkreta 

målet att locka fler besökare. Dessa går hand i hand då större ekonomiska resurser krävs för 

att uppehålla visionen men en tolkning görs att detta förhållande är något komplext. För att 

attrahera fler besökare måste företaget kanske visa genuina föremål eller miljöer som 

egentligen bör magasineras för att bevaras. Citatet nedan understryker vad anställd 1 vill 

förmedla. 

 

”(…) att få folk att se det som faktiskt inte finns kvar och få dem att ana: så här såg det ut, det 

tycker jag de ska ta med sig härifrån”(Anställd 1, 29 april 2015) 

 

Det framgick under intervjuerna att Gripsholms slott i dagsläget arbetar med att återuppbygga 

sin identitet. Trots detta gav respondenterna likartade svar när de tillfrågades om företagets 

identitet. Vissa respondenter beskrev identiteten som stark med utgångspunkt från det 

historiska arvet. Enligt Thorbjørnsen & Supphellen (2011) är det just en stark identitet som i 

det långa loppet kan leda till ett framgångsrikt företag. Ur den synpunkten är Gripsholms slott 
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på rätt väg och så länge som den återuppbyggda identiteten överensstämmer med den 

generella uppfattningen bör Gripsholms slott ha en stark identitet.   

 

Anställd 1, anställd 2 och den biträdande chefen ansåg att Gripsholms slott mer och mer bör 

sträva efter att marknadsföras som ett helhetskoncept; slottet tillsammans med parken. 

Anställd 3 nämnde detta under frågan om kärnvärden där svaret blev den historiska parken 

tillsammans med utställningen. Anställd 4 uppgav under frågan om vision och mission att 

turistmålet bör utvecklas till att inte bara visa slottet. Analysen blir således att de anställda står 

bakom det identitetsbyggande som pågår och alltså i framtiden bör bli vägledda av identiteten 

vilket minimerar risken att sända ut paradoxala budskap. Detta är något som Mårtensson 

(2009, s.392) belyser.  

 

Urde et al. (2007) förklarar vad ett ”varumärke med arv” är och menar att historian måste vara 

en del av företagets identitet för att det skall vara så. Det stämmer väl överens med 

Gripsholms slott där anställd 2 förklarade att den historiska kopplingen är väsentlig för 

överlevnaden av företaget i fråga. Anställd 1 stödjer detta genom sin kommentar om att 

Gripsholms slott är Sveriges historia. Detta resonemang behandlas även av Melewar & 

Karaosmanoglu (2006) som adderar perspektivet om att företagets historia utgör en stor del av 

identiteten men att identiteten i sig banar väg för historian genom att vara normsättande 

genom personalens handlingar. Detta perspektiv framkom under intervjuerna där den kungliga 

historian är en vital del av Gripsholms slotts identitet och samtidigt svarade anställd 4 att 

beteendet, vad som sägs och görs, påverkas av det faktum att personen måste representera 

företagets identitet. Detta perspektiv stödjs också av anställd 3 som förklarar följande: 

 

”(…) eftersom det är ett så unikt ställe så har man ju hela historien med i sitt jobb hela tiden 

oavsett vad man gör.” (Anställd 3, 8 maj 2015)  

 

De två begreppen mission och vision hänger ihop och består av utsagor som är ett företags 

identitet (Cady et al. 2011). För Gripsholms slott ter sig visionen och missionen vara nästan 

liktydiga som utläses av resonemang under mission och vision. Det resulterade i bedömningen 

att det är den historiska och kungliga kopplingen som utgör Gripsholms slotts identitet. Den 

biträdande chefen uppgav att identiteten är under uppbyggnad men att företaget vill fokusera 

på den historiska och kungliga kopplingen som förr var starkt förankrad.   

 

Ovanstående resonemang om identiteten har anknytning till Urde (2009, 2013) som menar att 

det företaget lovar ska vara anknytet till företagets identitet. Den biträdande chefen svarade att 

förutom museiverksamheten erbjuder Gripsholms slott bland annat temavisningar, konserter 

och temadagar i parken. Den biträdande chefen meddelar även att de beslut som tas angående 

konserter och externa utställningar beslutas med hänsyn till historiska händelser eller 

specifika epoker. Analysen resulterar i att det stämmer överens med den identitet som är i 

uppbyggnad och alltså bekräftar Urdes (2009, 2013) resonemang förklarat ovan. Urde (2009) 

förklarar också att detta perspektiv är eftertraktat eftersom det gör företaget mer 

varumärkesorienterat. 

 



 

 32 

5.3 Kärnvärden 
Enligt den biträdande chefen finns det inga definierade och dokumenterade kärnvärden för 

Gripsholms slott men detta är något som i dagsläget arbetas med. Intervjuerna visade att det 

finns ord som summerar själen av Gripsholms slott från samtliga respondenter. Dessa 

redovisas i korthet nedan:  

 

Anställd 1 – uppleva historian och tidens gång 

Anställd 2 – vänlighet, tillgänglighet och nyfikenhet 

Anställd 3 – energi, den historiska parken och utställningar 

Anställd 4 – torn, teater och historian 

Biträdande chef – själ, kulturarv och den svenska historian.   

 

Nästan varje respondent talade om historia förutom anställd 2 som hade ett externt perspektiv 

på sitt svar. Dock menade anställd 1 och anställd 2 att om den historiska kopplingen 

försvinner så försvinner också en del av slottets värde vilket gör att svaret tolkas som att den 

historiska kopplingen är ett viktigt värde.  

 

”(…)i samma ögonblick som det inte är ett kungligt slott så kommer det att förändras väldigt 

mycket på en gång för det blir inte det samma värde i det.” (Anställd 1, 29 april 2015)  

 

”(…)Den här historiska kopplingen är ju jätteväsentlig för överlevnaden, för att man ska 

kunna vara en plats för besökare och för kunder.” (Anställd 2, 8 maj 2015) 

 

Kärnvärden är värdeord som springer ur företagets själ (Urde, 2009; Collins och Porras, 2005, 

s.74). Med detta perspektiv har kärnvärden i denna studie behandlats. Perspektivet motiverar 

också varför frågan om att beskriva företagets själ ställts. Detta resonemang kopplas även till 

teoriavsnittet angående karaktärsdrag för kärnvärden. Urde (2003) och Keller (1999) förklarar 

att kärnvärden i Urdes fall eller företagsmantran i Kellers perspektiv vanligtvis består av tre 

ord som har olika egenskaper varför frågan ställdes till anställda och ansvarig att ange tre ord 

som summerar själva själen av Gripsholms slott.  

  

5.3.1 Karaktärsdrag hos kärnvärden 

På grund av att det i nuläget inte finns fastställda kärnvärden från den biträdande chefen eller 

högre upp i organisationen presenteras en diskussion om informella kärnvärden. Under första 

stycket ovan presenteras vilka tre ord som respondenterna fann relevanta för Gripsholms 

slotts själ. Med stöd från litteraturgenomgången kommer dessa ord att appliceras till varför de 

skulle kunna vara kärnvärden. Genom att använda Urdes (2003) definition av vad som 

karaktäriserar kärnvärden; symbolisk, funktionell och emotionell, redovisas vilka de 

informella kärnvärdena kan vara utifrån dessa tre begrepp. Keller (1999) belyser även detta 

men byter ut symbolisk mot beskrivande. 

 

Symbolisk- Det ord som i nuläget fungerar som ett informellt kärnvärde och innehar en 

symbolisk mening är: kungligt slott. Trots att detta ord inte nämnts bland ovanstående 

”själsord” bedöms detta ord relevant som kärnvärde eftersom det dels nämndes som en vital 
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del av slottets identitet och dels är kopplat till företagets mission. Detta informella kärnvärde 

analyseras symbolisk då Gripsholms slott är en del av de kungliga slotten och därför är en 

symbol för Kungahuset och kungligt slott. Urde (2003) menar också att det symboliska 

perspektivet har att göra med personligheten vilket stämmer väl överens med detta informella 

kärnvärde för Gripsholms slott eftersom den kungliga kopplingen är en del av slottets 

identitet.    

 

Funktionell- Det funktionella kärnvärdet är: uppleva den svenska historian. Detta kärnvärde 

nämndes av anställd 1, anställd 4 samt den biträdande chefen på frågan om Gripsholms slotts 

själ. Anställd 2 och 3 angav också historian som en viktig del av identiteten. Det som erbjuds 

och det som anställd 1 ville förmedla är att visa den svenska historian och att besökarna ska få 

uppleva tidens gång. Därför bedöms detta funktionellt. Enligt Kellers (1999) resonemang ska 

det symboliska värdet stärka det funktionella. Applicerat på Gripsholms slott stärks 

upplevelsen av den svenska historian av den kungliga koppling som råder.   

 

Emotionell- Tillgänglighet är det informella kärnvärde som bedömts vara av emotionell art. 

Anställd 2 anger detta som ett beskrivande ord för företagets själ. Utöver detta nämner den 

biträdande chefen samt anställd 3 en ökad tillgänglighet inom området vision och mission. 

Anställd 1 anser att alla ska känna sig välkomna och få samma upplevelse på Gripsholms slott 

vilket kan tolkas som en önskan om tillgänglighet. Eftersom att alla besökare ska känna sig 

välkomna tolkas kärnvärdet emotionellt, som ska visa företagets värderingar (Keller, 1999).  

Enligt Urde (2009) är kärnvärdet sant först när det är förankrat hos personalen och accepterat 

av kunderna. Ovanstående redogörelse visar på att samtliga informella kärnvärden är rotade 

hos personalen.  

 

5.3.2 Svenska Kungahusets kärnvärden 

Eftersom Gripsholms slott är ett av de kungliga slotten samt på grund av den vikt 

respondenterna lade vid Kungahuset och bevarandet av den kungliga historien fanns ett 

intresse av att undersöka hur Kungahusets kärnvärden kan appliceras eller relateras till 

Gripsholms slott. Ett företags kärnvärden kan vara likadana som ett annat företags kärnvärden 

men de bör inneha autenticitet (Collins & Porras, 2005, s.76). Olika divisioner inom en och 

samma organisation kan inneha olika kärnvärden så länge som de inte krockar med varandra 

(Collins & Porras, 2005, s. 78-79). Detta är något som stärker analysen att Gripsholms slotts 

kärnvärden skulle kunna vara likvärdiga med de från Kungahuset (se rubrik 2.1.3 Svenska 

Kungahusets kärnvärden). Det första kärnvärdet som nämns av Balmer et al. (2006) är (1) 

symbolen av Sverige. I detta sammanhang blir Gripsholms slott en symbol för Sverige och 

Sveriges historia där Gripsholms slott förmedlar den svenska kungliga historien. Den 

kungliga kopplingen återkom ständigt under intervjuerna och är som redovisat väsentlig för 

överlevnaden av slottet. Följande kärnvärde för Sveriges Kungahus är (2) samhörighet. 

Kopplingen till kärnvärden för Gripsholms slott skulle kunna vara upplevandet av tidens gång 

som något som förenar. Anställd 1 svarade förmedla tidens gång som ett kärnvärde. Det 

sistnämnda kärnvärdet för Sveriges Kungahus är (3) identitet. Detta kärnvärde blir i allra 

högsta grad applicerbart på kärnvärdesdiskussionen om Gripsholms slott då innebörden ligger 

i en tillhörighet med bland annat Sveriges historia. Anställd 1 uttryckte att Gripsholms slott är 
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Sveriges historia och resterande respondenter talade även dem återkommande om vikten av 

att förmedla och representera den Svenska historien.   

 

Balmer et al. (2006) har valt att koppla begreppen logik (logos), personlighet (ethos) och 

känslor (pathos) till Kungahusets tre kärnvärden. Urde (2003) benämner dessa begrepp som 

funktionella, emotionella och symboliska karaktärsdrag. Detta behandlas även av Keller 

(1999) med undantaget att han använder ordet beskrivande istället för symbolisk. Ponera att 

ovanstående resonemang och Kungahusets kärnvärden skulle kunna vara desamma som för 

Gripsholm slott då hade det första kärnvärdet haft ett funktionellt drag där Gripsholms slott är 

och visar den svenska historien. Det andra kärnvärdet är av emotionell art där besökaren ska 

känna en koppling till historien och tidens gång. Det tredje och sista kärnvärdet är symboliskt; 

Gripsholms slott är den svenska historien enligt anställd 1.  

 

Thorbjørnsen & Supphellen (2011) förklarar att en avsaknad av förståelse och en möjlighet att 

relatera är något som kan göra att kärnvärdena upplevs tomma och värdelösa. Detta kan 

påverka de anställdas beteende gentemot kärnvärdena (CVB) (Ibid). Gripsholms slott har inga 

uttalade kärnvärden men de informella kärnvärdena har nått ut till de anställda vilket gör att 

risken att de upplevs ihåliga och värdelösa är minimal. Det bör leda till att beteendet till 

kärnvärdena uppehålls i enlighet med Thorbjørnsen & Supphellen (2011). Urde (2009) 

behandlar också detta genom att förklara att kärnvärden måste vara internt rotade för att 

uppfattas aspirerande och sanna. I Gripsholms slotts fall är det informella kärnvärdena rotade 

i företaget vilket gör de sanna eller aspirerande. Det finns ingen kunskap om kundernas 

uppfattning kring kärnvärdena eftersom denna studie ämnar undersöka kärnvärden internt i ett 

serviceföretag. Det går därför inte att bedöma om Gripsholms slotts kärnvärden är aspirerande 

eller sanna (se rubrik 2.1.1 Karaktärsdrag hos kärnvärden).  

 

5.3.3 Beteende gentemot kärnvärden 

Eftersom samtliga respondenter svarade att det fanns någon på arbetsplatsen som de tyckte 

representerade kärnvärdena görs tolkningen att denna person skulle kunna få de anställda att 

känna engagemang och agera önskvärt gentemot värdena. Thorbjørnsen & Supphellen (2011) 

belyser just detta. De flesta respondenter upplevde att deras arbete bidrog till Gripsholms slott 

och de anställda är också engagerade eller väldigt engagerade i företaget. Detta påverkar med 

största sannolikhet deras nöjdhet med sin roll. Det är ytterligare en faktor som positivt 

påverkar CVB (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011).  

 

Ytterligare aspekter som har att göra med beteende eller snarare attityden i samband med 

kärnvärden är Atchisons (2007) rekommendation om att redan i rekryteringsfasen diskutera 

vilka kärnvärden som finns. Anställd 4 upplevde att kärnvärden kommuniceras i samband 

med personens anställning på Gripsholms slott då kunskap om det historiska i slottet finns. 

Detta bekräftar till viss del Atchisons (2007) mening även om det ej finns en kunskap om 

huruvida detta skedde redan vid rekryteringen.  
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5.4 Internt engagemang 
Det första perspektivet utgår ifrån Atchison (2007) och Urde (2003, 2009) som hävdar att det 

är viktigt att värden delas mellan anställda och chef. På Gripsholms slott finns som sagt inga 

definierade kärnvärden men eftersom de anställda i flera fall angivit samma eller liknande 

beskrivna ”själsord” bedöms det bekräfta det teoretiska perspektivet. Detta blir särskilt 

intressant eftersom värdena är informella.  

 

Kärnvärden och engagemang är sammankopplade då kärnvärden direkt har en påverkan på de 

anställdas engagemang (Ortego-Parra & Sastre-Castillo, 2013). Huruvida de anställda 

anstränger sig avsevärt för företaget är en av faktorerna som är kopplade till den anställdes 

engagemang (Porter et al., 1974). Samtliga anställda angav att de är engagerade för företaget i 

fråga. För anställd 2 tog detta sig uttryck i:  

 

” (…) man vill väldigt väl, man ställer upp, man ser till att få saker gjorda, man ser till att 

fixa att den slutliga produkten som vi levererar och slottets väl och ve, det är faktiskt det som 

är mest primärt.” (Anställd 2, 8 maj 2015)     

 

Anställd 4 uppgav att dennes engagemang tog sig uttryck i att denne alltid vill ta tag i nya 

saker medan anställd 3 strävar efter att förverkliga idéer som uppkom. Det ter sig som att 

Gripsholms slott arbetar med frågor kring engagemang då den biträdande chefen samt de 

anställda beskrev olika men många gånger samma aktiviteter för att öka just engagemanget. 

Utflykter av både kulturellt och socialt slag nämns av anställd 2 och 4. Anställd 3 och anställd 

1 nämner utställningar på Gripsholms slott som engagerande. Anställd 2 angav 

informationsträffar i Stockholm medan anställd 1 talade om föredrag i Stockholm. Den 

biträdande chefen berättade om att team-building och sociala aktiviteter som brännboll 

genomförs men även seminarier.  

 

Det finns tre olika nivåer av integration eller engagemang med varumärket (Burmann & 

Zeplin, 2005). Två frågor i intervjuguiden behandlade detta område där en fråga ämnade 

undersöka graden av integration mellan företagets värderingar och de anställdas värderingar. 

Detta var emellertid svårt att analysera då företagets kärnvärden ej är definierade och då 

företagets värderingar ej framkom. Anställd 2 meddelar dock att de personliga värderingar 

som finns stämmer väl överens med företagets. Enligt föregående analys finns det starka 

informella kärnvärden som verkar vara rotade hos personalen dock framkom inte huruvida 

värderingsgrunden var det. 

  

5.5 Intern kommunikation 
Atchison (2007) fortsätter att redogöra för att det är önskvärt om kommunikation kring 

kärnvärden sker dagligen. Detta bekräftas av de anställda på Gripsholms slott då anställd 2, 

förklarar att det sker dagligen men inte genom formella plattformar. Anställd 3 säger att det 

alltid finns med, kommunikationen kring kärnvärdena, och att det diskuteras mer och mer. 

Även anställd 4 berättade att det sker kommunikation dagligen om dennes upplevda 

kärnvärden. Anställd 1 menar att det i dagsläget sker en kommunikation om kärnvärdena men 

att det inte var fallet förut. Hur ofta detta sker framgår dock inte. Utifrån respondenternas 
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utsagor verkar Atchisons (2007) perspektiv stämma. En analys blir därmed att de informella 

kärnvärdena har den förankringen i företaget tack vare en daglig kommunikation kring dessa.  

 

Burmann & Zeplin (2005) redogör för tre kommunikationsvägar där två är applicerbara på 

Gripsholms slott i dagsläget. Den hierarkiska modellen bygger på att varje anställd får 

information från sin direkta överordnade (Ibid). Denna modell är relevant för Gripsholms slott 

då det kommer till förmedling av vision och mission enligt anställd 2. Den anställde berättade 

att informationen når de fast anställda genom möten där ståthållare och fogdar informerar. Det 

framgick sedan att det är de fast anställda som ska föra vidare denna information till de som är 

timanställda. Detta fungerar inte alltid så bra enligt anställd 2. Även anställd 1 håller med om 

att framtidsplanerna förmedlats från högre ort och anställd 3 menar att kommunikation 

förmedlas genom arbetsplatsmöten. Information förmedlas till de anställda genom den 

biträdande chefen enligt denne.  

 

I den informella modellen sker kommunikation mellan anställda oberoende av deras position i 

företaget (Burmann & Zeplin, 2005). Detta är förekommande på Gripsholms slott där anställd 

3 uppger att frågor kring vision och mission talas om under lediga förhållanden, till exempel i 

korridoren. Frågor kring kärnvärden diskuteras också kring denna modell då 

kommunikationen, enligt anställd 2, inte sker genom formella plattformar utan finns i den 

dagliga kommunikationen. Anställd 4 förklarar hur kommunikationen sker kring vision och 

mission: 

 

”Det vet jag inte riktigt. Det är väl sådant som alltid tas upp.” (Anställd 4, 8 maj 2015) 

 

Detta citat tolkas som att visionen kommuniceras på informella sätt genom att detta ständigt 

tas upp och talas om.  

 

5.6 Track record 
Ett helhetstänk och en medvetenhet kring kontinuitet när det kommer till att vårda varumärket 

är nära sammankopplat med track record och kärnvärden enligt Kapferer (2012). Kontinuitet 

verkar finnas då den biträdande chefen berättade att de externa konserter som arrangeras knyts 

an till den historia som finns på Gripsholms slott. Även frågor kring företagets policy tas i 

beaktning vid beslut. Analysen blir att en kontinuitet och helhetstänk finns som fungerar 

vårdande av varumärket Gripsholms slott. Det informella kärnvärdet som identifierats; att 

uppleva historian, har ett samband med att de externa konserterna genomförs med detta i 

åtanke.   
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6. Slutsatser & diskussion  
Följande kapitel presenterar de slutsatser som studien har resulterat i samt en diskussion 

kring hur dessa besvarar forskningsfrågan och syftet med studien.   

 

Analysen visade bland annat att Gripsholms slott inte har definierade kärnvärden. Dock 

framkom det av den empiriska bevisningen att de anställda beskrev själen av företaget på ett 

liknande vis. Detta ledde till analysen om att det finns informella kärnvärden som vägleder de 

anställda i samma riktning. Urde (2009) hävdar att ett företag har kärnvärden, vare sig de är 

definierade eller inte. Dock menar Urde (2009) och Atchison (2007) att det är en fördel att ha 

definierade kärnvärden och förklarar det med uppsatsens inledande citat: 

“I huvudsak anser jag att ett varumärke inte kan vara starkare externt än vad det är internt” 

(Urde, 2009, s.616, översatt) 

 

Greene et al. (1994) redogör för vikten av intern marknadsföring vilket styrks av ovanstående 

citat av Urde (2009). För att knyta ihop resonemanget menar Urde (2009) att det är viktigt 

med definierade kärnvärden eftersom den interna delen av ett företag ligger till grund för en 

extern framgång. Det som karaktäriserar kärnvärdena är dess informella karaktär och att de är 

förankrade hos personalen på Gripsholms slott trots att det i nuläget ej finns tydliga, 

definierade och kommunicerade kärnvärden. Detta leder till den första slutsatsen:  

Informella kärnvärden kan fungera vägledande i serviceföretag, definierade 

kärnvärden är inte nödvändigt. 

 

Ett varumärke vars identitet till största delen består av företagets historia klassas som 

”varumärke med arv” (Urde et. al., 2007). Även det som företaget erbjuder måste vara 

sammankopplat med företagets arv för att det ska kunna vara ett ”varumärke med arv” (Ibid). 

Utifrån analysen bekräftas detta applicerat på Gripsholms slott. Den historiska kopplingen är 

avgörande för överlevnaden av slottet. Gripsholms slott identitet; vision, mission och 

kärnvärden, har alla en historisk koppling vilket påverkar kärnvärdenas karaktär. Det 

förklarades tydligt av anställd 4 som menade att en kännedom om arbetsplatsens natur fanns 

sedan anställningen (Anställd 4, 8 maj 2015). Det resulterar i den andra slutsatsen som lyder:   

Företag som klassas som ”varumärke med arv” kan inneha informella kärnvärden då 

företagets historia är så nära kopplad med företagets själ att kärnvärdena blir 

naturliga.      

 

Gripsholms slott innehar två olika typer av kommunikation enligt analysen. Analysen visade 

att den informella kommunikationsformen bland annat blev aktuell för diskussionen om 

kärnvärden hos Gripsholms slott. Denna typ av kommunikation är mest effektiv då de 

anställda lättare erinrar sig information samt lättare agerar utefter det som framgått via den 

informella kommunikationstypen (Burmann & Zeplin, 2005). Kärnvärden skall bland annat 

vara rotade hos personalen (Urde, 2009). Frågor kring kärnvärden, mission och vision och den 

historiska koppling som dessa har gemensamt diskuteras frekvent inom företaget; både 
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informellt och via arbetsplatsmöten. Dock har den informella kommunikationstypen en större 

genomslagskraft och positiv påverkan vilket leder fram till följande slutsats: 

Informell kommunikation ger goda förutsättningar för att informella kärnvärden ska 

fungera. 

 

Ur ett generellt perspektiv är det vanligt förekommande att frågor angående mission, vision 

och kärnvärden blandas ihop vilket leder till att arbetet med detta ofta bortprioriteras av 

ledning (Cady et al., 2011). Enligt diskussionen till slutsats två om ”varumärke med arv” är 

alla dessa begrepp sammanlänkade genom påverkan från det historiska arvet på Gripsholms 

slott. Det blir då en naturlig följd att dessa begrepp blir likvärdiga då de influeras av samma 

ursprung; historia. Utifrån denna diskussion formulerades nästa slutsats:      

Den begreppsförvirring som ofta förekommer har ej påverkan på varumärken med arv 

då begreppen vision, mission och värden alla influeras av det historiska arvet.  

 

Syftet med studien är att beskriva vad som kännetecknar och influerar kärnvärden och 

identitet i ett företag inom servicebranschen. Studiens frågeställningar behandlar vad som 

karaktäriseras samt påverkar kärnvärden hos Gripsholms slott. Syftet och forskningsfrågan 

har besvarats genom slutsatserna som redogör för att kärnvärdena på Gripsholms slott 

kännetecknas av sin informella karaktär. Det finns idag inga definierade kärnvärden utan 

dessa är under utveckling. Detta besvaras genom den första slutsatsen. Den andra slutsatsen 

visar att det faktum att företaget är ett varumärke med arv påverkar kärnvärdena medan 

begreppsförvirringen inte är applicerbar på denna typ av företag enligt slutsats fyra.  De 

informella kärnvärdena påverkas av den informella kommunikationen som hjälper till att 

förankra dem.   
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7. Fortsatt forskning 
Detta kapitel behandlar fortsatt forskning kopplat till kärnvärden som kan vara av intresse.   

 

Denna undersökning resulterade i att kärnvärden kan vara informella. Att genomföra denna 

typ av studie på andra kungliga slott och herresäten i Sverige skulle visa om detta är specifikt 

för serviceföretaget Gripsholms slott eller om det är ett vanligt förekommande fenomen hos 

sådana företag. Att anlägga ett internationellt perspektiv är också av intresse då det breddar 

slutsatserna som denna studie har resulterat i.  

 

Fortsatt forskning kan använda sig av flertalet insamlingsmetoder av empiriskt material. Att 

genomföra kvalitativa intervjuer tillsammans med observationsstudier ger en djupare kunskap 

och mer trovärdigt resultat (jmfr., Yin, 2013, s. 86). Att sedan addera en kvantitativ studie gör 

så att alla delar noggrant undersöks och en djupare förståelse erhålls (Creswell, 2009, s. 203). 

Fler likande eller mer djupgående studier gör att slutsatserna antingen bekräftas eller 

omkullkastas.  

 

Ytterligare aspekter för fortsatt forskning skulle kunna bestå av att utföra fallstudier med flera 

företag där de kan ställas mot varandra (Merriam, 2009, s. 49-50; Baxter & Jack, 2008). Om 

den studien utgick från denna studies frågeställning skulle en tydlig bild över skillnader och 

likheter i vad som influerar och kännetecknar kärnvärden inom branschen framgå. Detta 

skulle bland annat bidra med en bild över huruvida det går att teoretisera arbetet med 

kärnvärden eller om detta är något specifikt för det enskilda företaget.    

 

Samtliga förslag till fortsatt forskning syftar till att bidra teoretiskt till forskare och 

akademiker men också som praktiska rekommendationer till yrkesverksamma.  
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Bilaga 1: Frågeformulär - Intervjutyp 1 Ansvarig 

 

Allmänna frågor 

Namn: 

Position/roll i företaget: 

Hur lång tid har du jobbat på Gripsholms slott?: 

 

Vision och mission (2.3) 

1. Vad vill Gripsholms slott uppnå i framtiden?   

a.  Finns det någon dokumenterad plan för var Gripsholms slott vill befinna sig i 

framtiden?  

b. Har Gripsholms slott en unik (egen) vision?  

c. Finns det en samlad vision för samtliga kungliga slott?  

2. Upplever du att de anställda är medvetna om företagets framtidsplaner (vision)? 

3. Hur förmedlas den framtidsplanen till de anställda?  

4. Vilket syfte anser du att Gripsholms slott fyller (funktion, för kunder, för Sverige)?  

 

Teorikapitlet 2.3 behandlar mission och vision där dessa är grundstenar i vad som bygger ett 

företags identitet. Att dessa delas mellan anställda och ansvariga är även av stor vikt. Mission 

och vision tillsammans med kärnvärden bildar företagets identitet, Vem företaget är. Frågorna 

under det första avsnittet syftar till att undersöka den interna synen på vision och mission; hur 

den ansvariges syn på vision ser ut samt hur detta arbetas med inom företaget. Fråga 1 ämnar 

ta reda på om Gripsholms slott har någon utarbetad vision och huruvida denna är 

dokumenterad. För att ta reda på hur Gripsholms slott arbetar med vision och mission och för 

att senare kunna korrelera detta med de anställda konstruerades fråga 2 och 3. Burmann och 

Zeplin (2005) menar att identifikation hos de anställda rörande företagets identitet är av 

största vikt för att skapa engagemang. Fråga 4 ska ger svar på om företagets mission som 

enligt Cady et al. (2011) svarar på syftet med organisationen.  

 

Identitet (2.2) 

5. Vad erbjuder Gripsholms slott? 

6. Hur upplever du Gripsholms slotts identitet?  

a. Hur, genom vilka kanaler. Hur tar det sig uttryck?  

7. Vilken roll spelar Gripsholms slotts historia i den dagliga verksamheten?  

8. Hur anser du att det historiska arvet definierar Gripsholms slott?  

 

Fråga 5 hänvisar till både identitet och track record. Track record är nära sammankopplat med 

det som företag lovar över tid. Löftet ska utgå ifrån företagets identitet (Urde, 2009). Detta 

perspektiv gör företaget mer varumärkesorienterat vilket anses eftersträvansvärt (Urde, 2009). 

Fråga 6 ämnar ta reda på om Gripsholms slott har en tydlig identitet. Thorbjørnsen & 

Supphellen (2011) kungör att en stark identitet tillsammans med en stark kultur innebär en 

större möjlighet för företaget att i slutändan nå framgång. För att ta reda på hur Gripsholm 

slotts identitet hänger ihop med dess historiska arv konstruerades frågorna 7 och 8. Både Urde 

et al. (2007) och Melewar & Karaosmanoglu (2006) menar att om företagets historia är en del 



 

 

av företagets identitet klassas företaget som ett ”varumärke med arv”. Urde et al. (2007) 

betonar också att detta springer ur företagets track record.       

 

Track record (2.4) 

9. De beslut som tas, baseras dem på en gemensam utgångspunkt? 

a.  Vad består den av?  

b. Vart kommer den ifrån?  

10. De tillfälliga utställningarna och konserterna på Gripsholms slott, beslutas de med 

omtanke för företagets identitet/varumärke?  

 

Med fråga 9 och 10 önskas ta reda på huruvida det finns någon underliggande värdegrund 

som influerar beslutsfattandet. Ett helhetstänk gällande track record och kontinuitet i 

vårdandet av varumärket behandlas av Kapferer (2012). Syftet är att ta reda på hur den 

ansvarige ser på kontinuitet gällande omvårdandet av varumärket samt om det finns något 

underliggande som står för kontinuitet och som kan anses fungera som ett kärnvärde.    

 

Kärnvärden (2.1)    

11. Om du skulle beskriva själva kärnan eller själen av Gripsholms slott med tre ord, vilka 

skulle det vara?  

12. Har Gripsholms slott kärnvärden?  

13. Varför är just dessa värden kärnvärden?  

a. Finns det värden som är viktigare än andra?  

14. Har dessa kärnvärden kommunicerats ut till de anställda?  

a. Hur har dessa kärnvärden kommunicerats ut till de anställda?  

15. Har kärnvärdena en inverkan på det dagliga arbetet?  

16. Hur diskuteras dessa kärnvärden inom företaget?  

a. Hur ofta sker detta?  

17. Finns det någon anställd som du anser representerar Gripsholms slotts kärnvärde? Som en 

förebild?  

a. Vi behöver inte veta vem utan om det finns en sådan person och kanske varför 

just denna.  

18. Ska de anställda på Gripsholms slott stå för speciella värderingar? 

19. Finns det aktiviteter som ämnar öka de anställdas engagemang?  

 

De tre första frågorna, 11-13, är tanken att utreda huruvida Gripsholms slott redan har 

utstakade kärnvärden och vilka de i sådana fall skulle vara. Keller (1999) och Collins & 

Porras (2005) anser båda att kärnvärden bör bestå av ett fåtal ord som ska beskriva kärnan i 

företaget. För att utreda hur kärnvärdena är vägledande, hur dessa arbetas med samt om de 

delas mellan ledning och anställda utformades frågorna 14, 15 och 16. Fråga 16 härleds även 

till Atchisons (2007) resonemang om praktiska rekommendationer rörande kärnvärden och 

med vilken frekvens dessa diskuteras i företaget. En förebild inom företaget som hjälper till 

att uppmuntra ett positivt beteende gentemot kärnvärden diskuteras av Thorbjørnsen & 

Supphellen (2011) och ledde fram till fråga 17. Atchisons (2007) rekommendationer belyser 

också vikten av att diskutera värden redan i rekryteringsfasen, varför fråga 18 blev relevant. 



 

 

Teoriavsnitt 2.6 diskuterar olika aspekter av engagemang gällande kärnvärden och utifrån 

detta utformades den sista frågan, 19, som resulterar i huruvida engagemang arbetas med 

inom Gripsholm slott.  

 

  



 

 

Bilaga 2: Frågeformulär - Intervjutyp 2 anställd 

 

Allmänna frågor 

Namn: 

Position/roll i företaget: 

Hur lång tid har du jobbat på Gripsholms slott? 

 

Vision och mission (2.3) 

1. Vad vill Gripsholms slott uppnå i framtiden?   

2. När har företagets framtidsplaner förmedlats till er?  

3. Hur har framtidsplanerna förmedlats till de anställda?  

 

Frågorna 1-3 utgår från samma resonemang som mission och vision under 3.6.1 intervjutyp 1. 

Frågorna ovan har ändrats för att passa och kunna korrelera med en annan typ av respondent; 

anställd. Frågorna springer alltså ur samma teoretiska avsnitt. 

 

Identitet (2.2) 

4. Hur upplever du Gripsholms slotts identitet?  

a. Hur, genom vilka kanaler. Hur tar det sig uttryck? 

5. Vilken roll spelar Gripsholms slotts historia i den dagliga verksamheten?  

6. Anser du att det historiska arvet definierar Gripsholms slott?  

 

Även frågorna 4-6 utgår ifrån det teoretiska område som presenteras under 3.6.1 intervjutyp 1. 

Dock, har flertalet frågor som ställts till ansvarige tagits bort på grund av att de ej anses 

relevanta för den anställde. Dessa frågor har också eliminerats på grund av att andra frågor 

som passar denna typ av respondent skulle få plats.  

 

Kärnvärden (2.1) 

7. Om du skulle beskriva själva kärnan eller själen av Gripsholms slott med tre ord, vilka 

skulle det vara?   

8. Upplever du att Gripsholms slott har kärnvärden?  

9. Varför är just dessa värden kärnvärden? 

10. Hur har dessa kärnvärden kommunicerats ut till er?  

11. Har kärnvärdena en inverkan i ditt dagliga arbete?  

12. Diskuteras dessa kärnvärden inom företaget?  

a. Hur ofta sker detta?  

13. Finns det någon anställd som du anser representerar Gripsholms slotts kärnvärde? Som en 

förebild?  

14. Upplever du att ditt arbete bidrar till företaget i stort?  

 

Under teoriavsnittet om kärnvärden (2.1) ställdes samtliga frågor även till den anställde då en 

önskan om att korrlera svaren mellan respondenterna fanns. Fråga 14 är den enda frågan som 

har lagts till specifikt för denna typ av respondent. Den frågan handlar om att ta reda på 

huruvida den anställde känner att den bidrar till företagets resultat och därmed upplever att 



 

 

personen är nöjd med sin plats på arbetet. Detta i sin tur påverkar beteendet och inställningen 

gentemot kärnvärden (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011). Frågan skulle kunna ha 

formulerats: Är du nöjd med din plats på arbetet? Men bedömningen gjordes att det är svårt at 

få ett rättvisande svar, varför denna fråga omformulerades.   

 

Engagemang (2.5) 

15. Upplever du att det finns det aktiviteter som ämnar öka ditt engagemang för företaget?  

16. Upplever du att det finns vissa värderingar som uppmuntras inom företaget?  

17. Hur väl tycker du att dessa stämmer överens med dina egna värderingar?  

18. Hur engagerad är du i företaget? 

a. Hur tar detta sig uttryck?  

 

Frågorna rörande engagemang (2.6) lades till för endast de anställda då engagemang är 

sammanlänkat med företagets kärnvärden. Ortego-Parra & Sastre-Castillo (2013) talar om 

vikten av att företagväljer sina kärnvärden med omsorg då dessa har inverkan på de anställdas 

engagemang. Fortsatt beskrivs att känsloladdade värden också kan överföra ett känslomässigt 

engagemang bland de anställda (Ortego-Parra & Sastre-Castillo, 2013). För att ta reda på hur 

Gripsholms slott rent praktiskt arbetar med frågor rörande engagemang ställdes fråga 15. 

Fråga 16-17 syftar till att ta reda på huruvida de värden eller värderingar som finns stämmer 

överens med personen inom företaget. Burmann & Zeplin (2005) belyser olika nivåer av 

integration eller engagemang med varumärket. Bland annat förklaras att internalisering 

innebär att den anställde innehar samma kärnvärden som företaget (Burmann & Zeplin, 

2005). Fråga 18 skall ge svar på hur engagerade de anställda är och hur detta tar sig uttryck. 

Detta behandlas av Porter et al. (1974) som menar att en grad av engagemang består i att den 

anställde håller med om företagets värden medan en annan handlar om att anstränga sig över 

det förväntade för företaget. Förhoppningen är att få svar på detta genom att fråga hur 

engagemanget tar sig uttryck.    

 

 

 

 

 


