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Sammanfattning 
 
Titel: Medarbetares upplevelser av värdebaserat ledarskap. Effekter av normativ styrning.  
 
Kurs: Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng  
 
Författare: Sanna Bengtsson och Ellen Kindlund  
 
Handledare: P-O Börnfelt  
 
Nyckelord: Värdebaserat ledarskap, värden, normativ styrning, psykologiska kontrakt, 
organisationskultur 
 
Syfte: Vi har valt att, ur personalens perspektiv, studera effekterna av normativ styrning, i detta fall 
i form av värdebaserat ledarskap och aspekter som kan påverka upplevelsen av det.  
 
Metod: Den här studien har ett konstruktionistiskt perspektiv som mynnar ut i en kvalitativ 
undersökning med ett abduktivt angreppsätt. Materialet har vi fått genom semistrukturerade 
intervjuer som vi sedan har analyserat med hjälp av valda teoretiska begrepp.  
 
Teoretiska perspektiv: Till grund för den här studiens analys har vi studerat normativ styrning i 
form av värdebaserat ledarskap. Med valda teorier och utifrån vår insamlade empiri har vi sedan 
arbetat fram vår analys.   
 
Empiri: Studiens empiriska material bygger på intervjuer med fyra medarbetare och två chefer i 
den studerade organisationen samt en intervju med en fristående konsult som arbetat med 
implementeringen av värdebaserat ledarskap i företaget. Totalt har sju intervjuer genomförts.  
 
Resultat: Vårt resultat visar att implementeringen av värdebaserat ledarskap inom den studerade 
organisationen inte har tagits väl emot bland medarbetarna. Vi fann att ledningen har en viktig roll 
vid implementering av värdebaserat ledarskap. Enligt våra slutsatser anser vi att värdebaserat 
ledarskap kräver en stabil organisation. Det är också viktigt att ledningen är införstådda med det 
ständiga arbete som krävs för att värdebaserat ledarskap ska få fäste bland personalen i 
organisationen. Vi fann också att medarbetarna i den studerade organisationen kopplas ihop 
värdebaserat ledarskap med nedskärning med ökade besparingskrav som gjorts inom 
organisationen. Det kan dock vara för tidigt att dra några generella slutsatser då man inte har arbetat 
med värdebaserat ledarskap mer än några år i vår studerade organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract  
 
Title: Employee perceptions of value-based leadership. Effects of normative control. 
 
Course: Bachelor level, 15 credits 
 
Author: Sanna Bengtsson and Ellen Kindlund 
 
Director: P-O Börnfelt 
 
Keywords: Value-based leadership, values, normative management, psychological contract, 
organizational culture 
 
Purpose: We have chosen, from the employee's perspective, to studying the effects of normative 
control, in this case in the form of value-based leadership and aspects that can affect the experience 
of it. 
 
Method: This study is a constructionist perspective that culminates in a qualitative study with an 

abductive approach. The material we have received through semi-structured interviews, which we 

then analyzed using the chosen theoretical concepts. 

 
Theoretical perspectives: The basis of this study, the analysis is that we studied the normative 
control in the form of value-based leadership. We have developed our analysis based on theories 
and our accumulated empirical data that we obtained through our survey. 
 
Empiricism: The study's empirical data are based on interviews with four employees and two 
managers in the studied organization, as well as an interview with an independent consultant who 
has worked with the implementation of value-based leadership in the company. A total of seven 
interviews were conducted. 
 
Results: Our results show that the implementation of value-based leadership within the studied 
organization has not been well received among employees. We found that management has an 
important role in the implementation of value-based leadership. According to our research, we 
believe that value-based leadership requires a stable organization. It is also important that the 
management is aware of the constant effort required to get the value-based leadership successful 
among the staff of the organization. We also found that employees in the studied organization linked 
value-based management to cut with increased savings requirements made in the organization. 
However, it may be too early to draw any general conclusions when they have not worked with 
value-based leadership more than a few years in our study organization. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord: 

Vi vill börja med att tacka alla deltagarna som medverkat i vår undersökning och bidragit till vårt 
resultat, utan er uppriktighet och engagemang hade inte denna studie varit möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare P-O Börnfelt för dina kloka infallsvinklar, ditt stöd och 
vägledning genom uppsatsens gång. 

Sanna Bengtsson och Ellen Kindlund 

Halmstad 150527 
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1. Inledning 
 
De flesta definitioner av ledarskap idag avspeglar processer som innebär en medveten påverkan av 
medlemmarna för att styra, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp i syfte att 
uppnå ett gemensamt mål (Kirkhaug, 2015). Här ingår också idén om att ledarskap måste tillvarata 
både relationella och strategiska uppgifter på ett sådant sätt att man uppnår förändring och 
utveckling i den aktuella konstellationen (ibid). 
Organisationsteoretiker pratar om att delegera ansvar och försöka inrätta meningsfulla arbeten och 
därigenom skapa arbetarengagemang och viljan till ansvarstagande (Hällstén och Tengblad 2006). 
Barker (1993) menar att moderna organisationsteoretiker tidigt har hävdat att decentralisering och 
delaktighet bidrar till ett mer demokratiskt kontrollsystem och kan komma att utesluta den 
byråkratiska organisationens uppbyggnad av rutiner och regler. 
 
Kirkhaug (2015) menar att regelstyrning och målstyrning har varit de största inspirationskällorna till 
hur ledningen kan motivera och styra sin personal och skapa effektiva organisationer. På senare tid 
har dessa organisationsteorier fått sällskap av normativ styrning, som i denna studie definieras som 
värdebaserat ledarskap. I teorin ska värdebaserat ledarskap bidra till att skapa ansvarstagande och 
engagerade anställda som identifierar sig med organisationen och dess värden och värderingar. I 
dagens moderna organisationer tycks det finnas ett behov av ett verktyg som har inflytande över de 
anställdas attityder och beteenden. Detta verktyg stavas just gemensamma värderingar och värden 
som ska fungera som vägvisare för de anställda och är menat att skapa motivation och engagemang 
inför önskvärda framtida tillstånd. Topf och Petrino Richard (1995) menar att ansvaret och 
engagemanget för organisationen måste ingjutas i medarbetarna genom gemensam kultur och 
gemensamma värderingar, så att attityder och beteenden blir lika mycket en del av positionerna som 
själva arbetet. Samarbete, engagemang på exempelvis möten och mottaglighet för värden och 
värderingar är viktiga för att samsyn och utveckling ska råda i organisationen. Ett värdesystem som 
sätter vikt vid engagemang, ansvar och samsyn kommer att skapa alltmer värdefulla medarbetare. 
Varje individ måste ta ansvar för sina handlingar, använda sin kompetens och utföra arbetsuppgifter 
på ett sådant sätt som överensstämmer med organisationens kultur och värderingar. Genom att 
ingjuta attityder och beteenden som uppmuntrar de anställda att föreslå förändringar som bidrar till 
organisationens ständiga utveckling men också att få de anställda att agera exempelvis 
kostnadsmedvetet är en del av konceptet värdebaserat ledarskap (ibid). 
Men värdebaserat ledarskap är också ett kraftfullt verktyg som aktiverar och spelar på 
medarbetarnas känslor vilket kan utgöra en potential för konflikter i organisationen samt upplevas 
som kontrollerande och manipulerande för de anställda menar Kirkhaug (2015). 
 

1.2 Problemformulering 

 
Värdebaserat ledarskap skiljer sig från det traditionella perspektivet på ledning i den bemärkelsen 
att den är tänkt att påverka och förändra de anställdas övertygelse och tro och därmed gör 
värdebaserat ledarskap inkräktar på de anställdas känsloliv (Kirkhaug, 2015). Ur ett sådant 
perspektiv ska ledningen inte bara visa god omdömesförmåga utan de ska även visa 
“drömförmåga”, det vill säga att ledningen ska få de anställda att sätta sig in sitt arbete i ett större, 
meningsfullt och visionärt sammanhang. Normativ styrning är därför det styrningsmedel som oftast 
associeras med värdebaserat ledarskap (ibid). Kunda (2006) menar att normativ styrning är ett sätt 
att påverka kulturen i företaget och få de anställda att bli en del av organisationen. Ledningen vill få 
medarbetarna att känna sig som en familj och på så vis få dem att känna ett äkta engagemang för 
organisationen så att de anställda ska bli ett med företagets kultur och värderingar. Detta är ämnat 
att skapa frihet och ansvarstagande för de anställda men kan också upplevas som en sorts 
manipulation från ledningens sida.
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Vi har valt att, ur personalens perspektiv, studera normativ styrning, i detta fall i form av 
värdebaserat ledarskap.   

Hur upplevs och tas värdebaserat ledarskap emot bland anställda? 

Vilka faktorer i värdebaserat ledarskap är det som påverkar anställdas upplevelser av normativ 
styrning? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vår studie är begränsat till en organisation inom vårt valda studieområde; normativ styrning. Därav 
är personalens upplevelser av värdebaserat ledarskap specifika för den organisationen och den 
kontexten som den befinner sig i. Personalens upplevelser av värdebaserat ledarskap kan därför ha 
påverkats av eventuella interna faktorer inom organisationen.  
 

1.5 Disposition  
 
Studien inleds med en introduktion av bakgrundsbeskrivning och problemformulering till vårt valda 
studieområde som efterföljs av vårt syfte och avgränsningar. Därefter följer vår teoretiska 
referensram som varvas med definitioner och tidigare forskning. Fokus här ligger på teorier om 
aspekter som kan påverkas av normativ styrning samt ingående förklaringar av vilka dessa aspekter 
är. I metoddelen redovisar vi våra metodologiska val där vi beskriver hur vi gått tillväga i vår 
kvalitativa studie. I denna del följer även en diskussion om studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet och avslutas med en diskussion om analysmetod och etik. I delen som följer 
presenterar vi resultatet av vår empiriska studie varvat med vår analys av resultatet kopplat till vårt 
teoretiska ramverk. Därefter följer en diskussion om den problematisering som kan komma av 
normativ styrning och som framkommit i vår kvalitativa undersökning, och även här kopplar vi till 
vårt teoretiska ramverk. Uppsatsen avslutas med våra slutsatser av undersökningen samt förslag på 
tillvägagångsätt för att undvika de negativa effekterna av normativ styrning.  

2. Definitioner 
 
Här följer definitioner av värden och värdringar, normativ styrning samt värdebaserat ledarskap. 

 

2.1 Definitioner av värden och värderingar 

 
Värden tolkas ofta som -positiva eller negativa -abstrakta idéer som inte är knutna till specifika 
attityder, situationer eller objekt (Kirkhaug, 2015). Istället representerar de en persons ideal när det 
gäller sättet att vara eller vad som är eftersträvansvärda tillstånd (ibid). Värden eller värderingar kan 
förstås som en mental karta som människan orienterar sig utifrån och de kan uppfattas som kriterier 
som bidrar till att olika alternativ kan sorteras och konsekvensbedömas. Värden kan också uppfattas 
som ideologier som styr uppmärksamheten, prioriteringar och val, men som också kan blockera 
impulser och påverkan och därmed reglera en persons handlingsmönster och ambitioner (ibid). 
Värderingar är det grundläggande ställningstagande till sådant som är av betydelse för en persons 
känsloreaktioner, livs- och samhällsuppfattning och handlingar, vad som är viktigt och oviktigt, bra 
och dåligt, gott och ont, rätt och orätt och så vidare. Värderingar är en människas personliga åsikter 
och bedömningar av vad som bra eller dåligt (internet 1). Värde och värdering är besläktade 
begrepp, men betyder olika saker. Om vi ser till grundbetydelserna uttrycker ordet värde en viss 
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eller rentav hög grad av begärlighet medan värdering innebär ett personligt ställningstagande till hur 
stort eller litet värde något har. I den västerländska kulturen är bland annat. frihet, gemenskap, 
hederlighet, hälsa, jämlikhet, rättvisa och trygghet grundläggande värden. En värdering uppkommer 
när ett värde uttrycks i omdömen eller handlingar. Att ha en värdering innebär att värdera något som 
bra eller dåligt. Det är just till denna innebörd ett företags värderingar kan hänföras, mer än om att 
definiera grundläggande värden för tillvaron, vetandet och moralen, handlar det om att betrakta och 
bedöma vissa typer av frågor som är viktiga för organisationen i fråga. Det är därför värdering kan 
anses vara ett lämpligare ord än värde i det här sammanhanget (internet 1). När organisationer 
formulerar sina värderingar brukar det blir fyra eller fem ord eller ordpar i substantivisk form. Ett 
företags värderingar kan vara till exempel kundorientering, kompetens, initiativförmåga och 
samarbete och en kommuns rättvisa, öppenhet, kreativitet och resultat. Det är en ganska begränsad 
uppsättning ord strategerna laborerar med, så värderingarna ser rätt så lika ut oberoende av 
organisation. Typiskt är att konkret och abstrakt blandas. Ingenting hindrar förstås att värderingarna 
formuleras i fraser med verb eller som hela meningar. Inte sällan blir de tydligare så – och går 
lättare att förankra hos medarbetarna (internet 1). 
 

  

2.2 Definitioner av normativ styrning 
 
Normativ makt är den typ av makt som associeras med värdebaserat ledarskap och enligt Kirkhaug 
(2015) refererar man normativ makt till ledarens kontroll över åtgärder som påverkar de anställdas 
olika motiv, prioriteringar och mentala inriktning. Denna typ av makt, menar Kirkhaug (2015) 
upplevs som något positivt och inspirerande av de anställda och skapar därmed ett moraliskt 
engagemang gentemot ledarskapet och organisationen. 
Kunda (2006) förklarar normativ styrning som ett sätt att styra och stimulera medarbetarnas arbete 
och att kontrollera tankar, upplevelser och känslor hos de anställda genom mål och gemensamma 
visioner. Genom den här normativa styrningen så agerar medarbetarna utifrån företagets bästa men 
inte för att de är tvungna att göra det eller får stora belöningar för det, utan helt enkelt för att 
individens värderingar blir densamma som organisationens. Medarbetarna blir starkt identifierade 
med företagets mål och genom strävan efter detta får medarbetaren också tillfredsställelse i arbetet. 
Ledningen försöker åstadkomma detta genom vädjan och uppmuntran till medarbetarna. Den 
anställdes jag integreras med organisationens intressen. Det behöver inte nödvändigtvis vara något 
negativt då normativ styrning kan skapa en känsla av frihet och personlig utveckling av 
medarbetarna. De negativa aspekterna kan dock vara att medarbetarnas beteende blir kontrollerat av 
ledningen. Det är inte bra nog att arbeta hårt utan nu måste medarbetarna också lägga ner sitt hjärta 
och sin själ i arbetet och identifiera sig själva med organisationen. 

Enligt Etzioni (1975) manifesteras normativ makt ofta i form av fördelning av respekt, 
prestigeladdade symboler, administrering av ritualer samt inflytande över hur acceptans och positiv 
feedback sker. Samtidigt som normativ makt många gånger uppfattas som övertalande, manipulativ 
och förförisk är det den typ av makt som de anställda känner sig mest nöjda med då det skapar ett 
moraliskt engagemang bland de anställda menar Etzioni (1975). Moraliskt engagemang 
kännetecknas av en positiv inställning där de anställda har införlivat organisationens normer och 
värden och identifierar sig med organisationen fullt ut. Detta menar Etzioni (1975) gör att de 
anställda känner en inre motivation för sitt arbete och är villiga att prestera mer än vad det formella 
arbetskontraktet kräver. Värden och normativ makt är relaterade till varandra genom värdenas 
förmåga att ta kontroll över de anställdas medvetande och undermedvetna genom att påverka ett 
brett spektrum av funktioner (Kirkhaug, 2015). Värden reglerar vilka attityder och beteendeformer 
som organisationen vill främja bland sina anställda.  
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2.3 Definitioner av värdebaserat ledarskap 
 
Värden har som huvudfunktion att etablera gemensamma uppfattningar i sociala och professionella 
frågor och att påverka hur vi ska förstå vår omgivning (Kirkhaug, 2015). Därför är de generella 
funktionerna hos värden ett naturligt element i värdebaserat ledarskap, exempelvis används värden 
av ledningen för att påverka de anställdas attityder i sociala frågor som också påverka det sätt på 
vilket de bedömer sig själva i förhållande till andra. Värdena utgör på så vis ett jämförande underlag 
för olika processer där vissa sätt att vara är bättre än andra (Kirkhaug, 2015). Enligt Kirkhaug 
(2015) är värdens viktigaste funktion att styra de anställdas tolkning av sig själva hur de ska 
betrakta händelser i sin omgivning och hur de ska reagera på dessa. Värden kan på så vis bidra till 
en institutionalisering av bestämda handlingsmönster eller attityder bland de anställda. Detta, menar 
Kirkhaug (2015), påverkar därmed de anställdas verklighetsuppfattning och handlingar så att det 
skapas en överensstämmelse mellan den organisationen och det som de anställda uppfattar som rätt 
och fel, effektivt eller ineffektivt, gott och ont, fördelaktigt eller ofördelaktigt. Värdebaserat 
ledarskap är i högre grad filosofiskt, relationellt och emotionellt orienterad än traditionella 
perspektiv som regelstyrning och målstyrning vilka opererar på ett mer tekniskt/strategiskt och 
rationellt plan (ibid). 
 
Värdebaserat ledarskap kan definieras som ett kollektivt och toppstyrt verktyg för att påverka de 
anställdas attityder, beteenden och ambitioner och detta gör ledningen för att nå organisationens mål 
och syfte. Genom förstärkning, förändring och reducering av existerande värden och utformning av 
nya värden samt förmedling av nya värden till hela organisationen och upprätthållande av värdena 
genom ett medvetet agerande från ledarens sida (Kirkhaug 2015). Därför måste ledaren och de 
anställda ingå i ett omfattande positivt socialt utbytesförhållande, med betoning på mental och 
social gemenskap, närhet, beroende, ömsesidighet och tillit (ibid). 
Meningen med värdebaserat ledarskap är att använda värden på viktiga områden inom 
organisationen (Kirkhaug, 2015). Värden har genomgripande funktioner på områden som är 
avgörande för organisationens effektivitet och existens så som stöd i utformning av strategier till 
vägeldning i konkreta kvalitétsfrågor. Värden har även visats sig ha inflytande på de anställdas 
tillfredsställelse, tillhörighet, förpliktelser, omsättning och prestationer och därför, menar Kirkhaug 
(2015) kan värdebaserat ledarskap komma att accepteras som en rationell ledningsmetod bland 
chefer och medarbetare. 
 

3. Teori och tidigare forskning 

I det här avsnittet följer teori och tidigare forskning om vårt valda studieområde normativ styrning 
och vilka faktorer som kan tänkas påverka anställdas upplevelser av värdebaserat ledarskap.   

 

3.1 Organisationskultur och normativ styrning 
 

Värdegrund som ett centralt begrepp för organisationer är inte något ny upptäckt utan har funnits 
länge inom sociologin och inom organisationer och samhällen. Att föreslå gemensamma värderingar 
är ett sätt att ta itu med organisatoriska problem och hantera komplexa organisationer lättare. Det 
har också visat sig att gemensamma värderingar är ett centralt verktyg för att bygga en stark 
organisationskultur vilket är viktigt för organisationers fortsatta tillväxt och utveckling (Buchko, 
2006). Värderingar skapar också en känsla av samhörighet och identitet både bland arbetare och 
tjänstemän och får dem att känna sig unika och utvalda (ibid).  
Organisationskultur i allmänhet ses som de delade reglerna som finns i organisationen och som  
medlemmarna agerar efter både kognitivt och känslomässigt, i egenskap av medlem i gruppen. 
Kulturen finns både i medvetandet och är lärd av traditioner inom organisationen och styr vad den 
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anställde behöver veta, tänka och känna för att leva upp till de förväntningarna som organisationen 
har på medlemmarna i organisationen (Kunda, 2006). 
Kunda (2006) menar att det inte är svårt att få medarbetare i en organisation att göra saker, utan 
istället handlar det om att få dem 0att vilja göra saker. Genom att arbeta genom en företagskultur så 
kan ledningen få sina medarbetare att faktiskt vilja göra ett bra arbete (ibid). Vidare menar 
författaren att det som finns i medarbetarnas hjärtan och tankar ska kunna utnyttjas av 
organisationen för att den ska bli mer effektiv. Den perfekta anställde är den som integrerar 
organisationens mål och värderingar till sina egna känslomässiga och kognitiva beteende och agerar 
utifrån det. Den personen behöver inte någon strikt kontroll. En anställd som kombinerar 
organisationens strävan efter produktivitet och effektivitet med sina egna personliga intressen av att 
växa och mogna i arbetet är något man vill eftersträva (ibid). Att ge anställda möjlighet att arbeta på 
det här sättet kräver mindre kontroll uppifrån men det kan bli problematiskt på så vis att den 
anställde vill så mycket att den till slut drabbas av en ohälsosam stress (ibid). 
 
Faktum är att utan gemensamma värderingar så kan inte organisationer existera. Människor behöver 
en gemensam bild för att kunna skapa organisationer. De gäller både företag och det sociala spelet. 
De som utför de viktiga processerna i företag är människor och människor beter sig på/inom samma 
värderingar/värdegrund så kommer önskad effekt att uppnås och kommer även att påverka 
lönsamheten (Buchko, 2006). 

 

3.2 Sociala aspekter av normativ styrning 
 

Henri Tajfel, social pyskolog grundade begreppet social identitet i början av 1970-talet som bygger 
på att individen tar på sig en roll vilken identifierar individen som en del av en specifik grupp 
(Tajfel, 1982). För att tillhöra en specifik grupp ska individen dela värderingar och övertygelser som 
definierar gruppen och genom detta får individen en identitet och en grupptillhörighet (Kunda, 
2006). I normativ styrning så tilldelas medlemskap inte bara efter individens handlande och 
ekonomiska gynnsamma transaktioner för företagets, utan även efter de gemensamma mjuka 
värderingarna som individen delar med gruppen. Medlemskapet i gruppen byggs upp av de 
erfarenheter som fås inom företaget och för individens moraliska orientering i organisationen. Det 
räcker dock inte att uttalade handlingsmönster efterlevs för att högre medlemskap skall nås, utan 
individen förväntas prioritera organisationens intressen. Den normativa styrningen ger då en upplevt 
psykologisk trygghet om en framtida karriär och en trygg anställning. Den anställdas fysiska, 
kognitiva, känslomässiga upplevelse samt arbetsbörda belönas med en arbetsrelaterad känsla av 
tillhörighet i organisationen (ibid).   
Behovet av att tillhöra en social grupp samt det subjektiva skapandet av en social identitet börjar 
redan i ung ålder i primärgrupperna så som familjen, för att sedan följas och förstärkas i förskola 
och skola. Ett exempel på detta är en studie av Robert Thornberg (2009) som grundar sig i att 
undersöka hur barn anpassar sig i skolmiljön. Studien visade att skolan spelar en betydande roll i 
barns utveckling av värderingar och är till stor del en utbildning i grundläggande värderingar och 
vad som förväntas av dem som medborgare. Enligt Thonberg (2009) så har skolans informella 
uppsatta regler och riktlinjer till funktion att socialisera eleverna in i ett korrekt beteende och yttrar 
sig genom informella, outtalade sociala regler och normer för vad som är accepterat inom den 
miljön som eleverna verkar i. 
 

3.3 Ledning och ledare i normativ styrning 
 
Det går inte att behandla värdebaserat ledarskap utan att tala om ledarskapet då detta har en central 
roll i konceptets implementering och fortlevnad i organisationen. 
Kirkhaug (2015) menar att central dimension hos värdebaserat ledarskap som gör att detta koncept 
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skiljer sig från traditionella koncept, är de krav som ställs på ledningen eller ledaren som person 
eftersom de ska påverka och förändra de anställdas övertygelse och tro och därmed inkräkta på  de 
anställdas känsloliv. De traditionella perspektiven på ledarskap syftar till att ledaren kan förvänta 
och kräva ett visst beteende av sina medarbetare utan att själv behöva föregå med gott omdöme för 
att behålla sin auktoritet. Ledaren förpliktigar sig egentligen bara till att betala ut löner och andra 
formella förmåner som motprestation till insatserna. I en värdestyrd organisation krävs det däremot 
att de anställda också ska tro på något och att denna ska styra beteendet och en sådan uppfordran 
menar Kirkhaug (2015) kommer bara följas om de anställda ser att även ledaren själv tror på samma 
sak och uppför sig i enlighet med denna tro. 
Ur ett sådant perspektiv ska ledningen och ledare inte bara visa god omdömesförmåga utan de ska 
även visa “drömförmåga”, det vill säga att ledningen och ledaren ska få de anställda att sätta sig in 
sitt arbete i ett större, meningsfullt och visionärt sammanhang. 
Därför handlar värdebaserat ledarskap om att praktisera det som predikas och att vara öppen, lyhörd 
och inkluderande som ledare. Detta innebär att ledare eller ledning som försöker få inflytande över 
de anställdas livsförståelse kommer noga observeras och granskas av de anställda. Om det råder 
bristande överensstämmelse mellan informationsinnehåll och beteende, kan detta uppfattas som 
hyckleri från ledningens sida och detta kan innebära en auktoritetsförlust (Kirkhaug, 2015). En 
studie visade att fem seniora ledare inom en organisation som blev värderade utifrån deras 
värdebeteende och deras rapporter blev också utvärderade ur ett helhetsperspektiv. Det visade sig att 
det hade stor betydelse hur ledarna agerade då det ”smittade av sig” på de underordnade. 
Underordnade till ledare som tydligt visade värdebaserat ledarskap hade högst troligt samma 
beteende som sina chefer (Buchko, 2006: Cha och Edmonsson, 2006). 

 

3.4 Värdens och värderingars betydelse för arbetsmotivationen 

 
Kirkhaug (2015) menar att generellt kan värden ha motiverande drag eftersom de utgör både 
beteendenormer som man bör eftersträva och så kallade supermål som är av sådan karaktär att de 
aldrig kan uppnås, exempel felfrihet. Eftersom värdebaserat ledarskap handlar om att få de anställda 
att tro att visa beteendeformer är önskvärda eller att vissa tillstånd är önskvärda betyder det att man 
försöker aktivera de anställdas inre motivation. Personer som har inre motivation är benägna att 
satsa mer och kanske även på annat än vad som är avtalat (extrarollbetéende) utan att detta upplevs 
som ett utnyttjande (ibid).  
Data från olika empiriska studier visar att ledare som medvetet använder värden har signifikant 
större inverkan på de anställdas motivation och organisationens prestationer än ledare som inte 
använder värden (Kirkhaug, 2015). Tidigare forskning av Etzioni (1975) visar på att utövandet av så 
kallad normativ makt, det vill säga användning av normer, övertygelser, symboler och ritualer i 
arbetet har en moralisk inverkan på de anställda som gör att de identifierar sig med och knyter an 
till organisationen. Moraliskt engagemang innebär att de anställda internaliserar normer och värden 
som hör till ledarskapet, organisationen och de arbetsgrupper som de ingår i samtidigt som de 
anställda identifierar sig med dessa. Enligt Etzioni (1975) skapar detta en hög grad av motivation i 
arbetsinsatserna. 

 

3.5 Kärnvärden 

 
Kärnvärden är uttryck för en persons mest grundläggande övertygelse om vad som är rätt och fel 
och har tillkommit under uppväxten och i den grundläggande utbildningen (Kirkhaug, 2015). 
Kärnvärden är sådana värden som utövar social kontroll och som därmed övervakar och tränger 
undan inflytande från andra värden. När många anställda i en organisation är överens om ett antal 
värden kan dessa karakteriseras som organisationens kärnvärden. Kärnvärden antas vara 
opåverkade av reaktionen som medför att följa dessa värden så som att ett kärnvärde är ärlighet så 
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kommer en person att fortsätta vara ärlig även om vederbörande blir bestraffad för sin ärlighet. 
Detta menar Kirkhaug (2015) kan komma att påverka hur personer tar emot andra värden och 
värderingar i den meningen att sådana kommer in nya i en organisation. En person som har 
foglighet och lojalitet som sina kärnvärden kommer ha svårt att ta till sig värden som initiativ och 
självständighet. Detta kan betyda att när anställda i en organisation ställs inför rollkrav som av olika 
skäl blir oförenliga med kärnvärdena, kommer de anställda att försöka ändra rollerna. Om detta inte 
lyckas, byter de hellre arbete än kärnvärden (ibid). 
 

3.5.1 Värdekonflikter 

 
Värden är ett kraftfullt verktyg som aktiverar och spelar på personers känslor vilket utgör en 
potential för konflikter menar Kirkhaug, (2015). För att konflikter ska kunna uppstå måste det 
emellertid existera flera värden som kräver olika inställningar, handlingsmönster eller mål hos en 
och samma person eller hos personer som samarbetar i någon form och är beroende av varandra 
(ibid). 
Intrapersonella konflikter definieras av Kirkhaug (2015) som en konflikt mellan den anställdes egna 
värden och sådant som främjas av den organisation eller arbetsgrupp som den anställde är medlem 
av. Värdekonflikter existerar då anställda blir påverkade till att uppföra sig på ett sätt som är 
inkompatibla med deras kärnvärden när de tar emot information eller utvärderingar som är 
inkonsistenta med värdena, och när de tar emot information som avslöjar skillnaderna mellan 
värdena som de redan har (ibid). Konflikter kan exempelvis uppstå om organisationen betonar 
effektivitet och besparingar som gör att den anställde måste överge sina värden och värderingar som 
den anser är viktigt och betydelsefullt i arbetet (ibid). Ett värde som noggrannhet kan, när den 
praktiseras utan restriktioner, tvinga på anställda prioriteringar som strider mot deras eget 
yrkeskunnande menar Kirkhaug (2015). 
 
Värdekonflikter kan vara en källa till innovation och kreativitet då dessa kräver att det finns olika 
synsätt på saker och ting. Ju större oenighet som existerar om värden, desto större förändringar 
leder det till, detta kan då innebära att värdekonflikter kan skapa nödvändiga förändringar i 
organisationen (ibid). 

 

3.6 Psykologiska kontrakt  

 
Argyris (1960) startade teorin om det psykologiska kontraktet när han beskrev förhållanden mellan 
medarbetare och förmän i en fabrik. Enligt Argyris (1960) undersökning så presterade arbetarna 
som bäst när det från båda sidorna förekom ömsesidig respekt för de outtalade normerna på 
arbetsplatsen. Enligt Schein (1994) så är det psykologiska kontraktet ett hjälpmedel för att förstå 
relationen mellan ledare och anställd. Dessa kontrakt uttrycker hur den anställdes effektivitet, 
motivation och lojalitet för organisationens mål är beroende av att det råder överensstämmelse 
mellan de anställdas förväntningar om vad organisationen är beredda att göra för dem och vad de 
själva anser sig vara skyldiga att uträtta för organisationen och vice versa (ibid). 

Schein (1994) menar att när det finns en sådan överensstämmelse mellan organisationens och den 
anställdes förväntningar på varandra uppfylls det psykologiska kontraktet vilket resulterar i att 
organisationen fungerar effektivt samtidigt som de anställda känner att de fått sina behov 
tillfredsställda. Brott mot det psykologiska kontraktet innebär inte att man anser sig ha blivit dåligt 
behandlad av organisationen utan snarare att organisationen svikit viktiga principer (Kirkhaug, 
2015). Detta kan innebära att hyckleri - och attributionsdynamiken kan slå igenom (Cha och 
Edmonsson, 2006) (Kirkhaug, 2015). Hyckleri och attributionsdynamiken innebär att de anställda 
åläggs att följa vissa värden i sitt eget beteende men samtidigt får tillgång till kriterier för att 
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observera ledningen och ledarnas beteende. När en organisation ska ledas med hjälp av värden 
kommer ledningen och ledare behöva inta roller som har mycket gemensamt med moral -och 
trotsförmedlare i samhället så som präster och politiker, vilka alla är dömda att leva som de lär om 
de inte ska uppfattas som hycklare (ibid). 

3.7 Förtroende och tillit 
 
Enligt Moye och Henkin (2006) är förtroende mellan ledare och anställda samt mellan anställda 
otroligt viktig i en fungerande organisation, speciellt i privata institutioner, eftersom det ömsesidiga 
beroendet kräver en miljö av förtroende för att underlättar egenmakt. Författarna menar att 
avsaknad av förtroende i en organisation har omotiverade inverkan på de anställda och de blir 
mindre benägna att ta risker då avsaknaden av förtroende kräver större säkerhet för att undvika svek 
från ledningens sida och även ett sätt att slå vakt om sina rättigheter menar författarna (ibid). Störst 
inverkan som gör att förtroende blir svårare att etablera är skvaller och rykten menar Moye och 
Henkin (2006). Om misstro utvecklas mellan anställda och mellan chefer och underordnade kan det 
få kritiska konsekvenser för funktionen, enskilda underordnade, chefer, arbetslag och den egna 
organisationen (ibid). 
I en studie av överordnade och underordnade fann man att olika människor har olika skalor för att 
bedöma förtroendet beroende på vilken nivå i organisationen man befanns sig (Moye och Henkin, 
2006). Individuell auktoritetstro utvärderas tillförlitlighet och en underordnad utifrån den personens 
förmåga att utföra arbetet kompetent, och hur troget den uppfyllde skyldigheter och plikter. De 
överordnade sökte bevis på motivation och värderingar som överensstämmer med de normer inom 
organisationen för att avgöra hur mycket förtroende de ville investera i en underordnad (ibid). 
 
Tillit är ett begrepp som också används flitigt i ledarskapsteori. Skälet menar Kirkhaug (2015) är att 
man utgår ifrån att tillit har inflytande på ledarauktoritet och ledarmakt: ju större tillit, desto större 
makt och auktoritet. Tillit har en avgörande roll i värdebaserat ledarskap eftersom konceptet baseras 
på förmedling av idéer och ideologier som de anställda helt och fullt måste tro på. För att ha rätt till 
att inkräkta på de anställdas tro -och känsloliv måste ledaren uppvisa attityder och beteenden som 
väcker tillit och är konsistenta - ledaren och ledningen måste framstå som förebilder för sina 
anställda (ibid). Tillit är en underliggande psykologisk betingelse som kan förorsaka eller resultera i 
olika typer av beteende (ibid) Skalor för att mäta anställdas tillit till ledningen burkar innehålla 
frågor om öppenhet och tillbakadragenhet, om rädsla att uttala sig, om att vara informerad, om man 
anser att ledaren är tillräckligt kompetent, om ledaren är mottaglig för personlig och intim 
information och om ledaren uppträder rättvist när det gäller bestraffningar och belöningar. 
Beroende, risker och sårbarhet är därför centrala element i tillitskonceptet (ibid). 
 
Den empiriska forskningen har visat att tillit till ledarskapet är betingat av i vilken mån ledare 
uppvisar beteenden som präglas av: 
 
Omtanke - ledningen och ledare visar hänsyn och inlevelse när det gäller de anställdas behov och 
intressen samt uppträder på ett sätt som skyddar deras intressen. 
 
Kommunikativ öppenhet - ledning och ledare presenterar utförlig och korrekt information, beslut 
förklaras och det råder öppenhet i informationsutbytet. 
 
Delegering av ansvar och kontroll - ledningen och ledare överlåter uppgifter och ansvar på sina 
medarbetare och dessa involveras även i beslutsfattande. 
 
Beteendemässig konistens - ledningen och ledare visar samma typ av beteende över tid så att de 
anställda upplever det som pålitligt och förutsägbart. (Schindler & Thomas, 1993; Whitener, Brodk, 
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Korsgaard och Werner, 1998; Kirkhaug, 2015). 

 

3.8 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis visar den litteratur vi har bearbetat att ledningen har en avgörande och viktig 
roll i värdebaserat ledarskap för att det ska accepteras och få genomslag hos personalen. Därför 
måste ledaren och de anställda ingå i ett omfattande positivt socialt utbytesförhållande, med 
betoning på mental och social gemenskap, närhet, beroende, ömsesidighet och tillit (Kirkhaug 
(2015). Vi tolkar det som att värdebaserat ledarskap är ett ömtåligt ledningsverktyg som inte kan 
appliceras utan eftertänksamhet i organisationer. Som vi kan utläsa av litteraturen så finns det en del 
aspekter är betydelsefulla för att ledningsverktyget ska lyckas och få de effekterna som det är tänkt 
att generera så som motivation och ansvarstagande.     

4. Metod 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie på ett bolag inom energi och återvinningsbranschen i Sverige. Vi 
inledde studien med en förstudie i form av en intervju med en chef inom organisationen för att få en 
inblick i vad vi kunde tänkas undersöka. Nästa steg i förstudien blev att intervjua konsulten som 
implementerade värdebaserat ledarskap inom organisationen för att få mer kunskap och förståelse 
om ämnet. För själva studien utförde vi intervjuer med chefer och medarbetare inom organisationen 
för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  
 

4.1 Bakgrund 

 
Vi har gjort vår studie på ett företag med ett par hundra anställda. Anledningen till att vi valde just 
det här företaget var att vi fått information om att ledningen gjort en omorganisation och infört 
värdebaserat ledarskap. Vi tyckte att detta lät intressant och ville veta mer. Inledningsvis intervjuade 
vi en chef för att få mer inblick i organisationen och införandet av värdebaserat ledarskap. Därefter 
bokade vi ett möte med konsulten som implementerade värdebaserat ledarskap i organisationen. 
Organisationen är en klassisk maskinbyråkrati men en centraliserad beslutsmakt, chefer på 
mellannivå och produktionen som utgör den operativa kärnan. Organisationen har genomgått en rad 
förändringar genom åren så som sammanslagning av två olika företag vilket resulterade i att två 
skilda organisationskulturer krockade. För några år sedan genomgick organisationen en radikal 
förändring för att leva upp till de ökade avkastningskraven som sats på organisationen. På grund av 
detta sattes höga besparingskrav upp i företaget vilket resulterade i att en del av de anställda sades 
upp eller köptes ut. Några år efter denna förändring implementerades värdebaserat ledarskap av 
nuvarande ledning tillsammans med en fristående konsult för att sammanfoga och stabilisera 
organisationen. 
 

4.2 Val av metod 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då detta gav oss möjlighet att analysera och nyansera 
det empiriska materialet på ett helt annat sätt än vad en kvantitativ studie hade gjort, då den endast 
genererar siffror och data. Med intervjuerna ville vi förstå, analysera och tolka respondentens 
sanning och upplevda verklighet (Denscombe, 2009). 
Vår kvalitativa studie har ett konstrutionistiskt perspektiv vilket betyder att verkligheten betraktas 
som socialt konstruerad av människor som sociala aktörer. Detta betyder att verkligheten är 
föränderlig då den hela tiden skapas av de människor som ingår i den och till följd av detta finns 
ingen objektiv sanning (Bryman och Bell, 2005). 
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4.3 Förstudie 
 
Vi gjorde en inledande intervju med en chef i organisationen för att få en inblick i arbetet med 
värdebaserat ledarskap och hur det mottagits bland hens medarbetare. Detta såg vi som en del i vår 
förstudie för att få mer information om vilka frågor som kunde vara relevanta för oss att undersöka. 
Det framkom under den här intervjun att värderingsstyret inte tagits väl emot bland medarbetarna, i 
stor utsträckning och detta väckte vårt intresse. 
 
Efter den inledande intervjun med en chef valde vi att boka ett möte med konsulten som 
implementerade värdebaserad styrning på organisationen, detta för att få en större förståelse för 
värderingsstyret och hur den implementerades i organisationen. 
I det här fallet gjorde vi en semistrukturerad intervju där vi hade en lista med frågor som rörde 
värdebaserat ledarskap och hur det gick till när det implementerades inom den organisationen vi 
valt att undersöka. Vi var flexibla under intervjun och ställde följdfrågor som dök upp under tiden. 
Vi hade bara öppna frågor för att konsulten skulle utveckla och prata mycket fritt kring ämnet 
(Denscombe, 2009). Konsulten som vi intervjuade har implementerat värdebaserat ledarskap inom 
många organisationer och vi visste att intervjun skulle ge mycket positiva kommentarer kring detta 
men vi höll oss kritiska och ställde motfrågor när vi tyckte att konsulten försökte försköna 
sanningen. Den här intervjun hade till syfte att få mer information om värderingsstyret samt få 
inspiration till vad vi kunde tänkas undersöka inom värdebaserat ledarskap. 

 

4.4 Urval av intervjusubjekt 

Vi har använt oss av strategiskt urval i vårt val av informanter. Enligt Bryman och Bell (2011) 
handlar strategisk urvalsteknik om att göra urvalet med förhoppning om att de intervjupersoner som 
väljs ut ska vara relevanta för undersökningen i sig. Vår uppsats som handlar om värderingsstyre 
kräver att vi har informanter som har varit med om detta. Vi visste sedan tidigare att en 
omorganisering hade skett på företaget och att de hade infört värdebaserat ledarskap. Detta fångade 
vårt intresse. Vi tog kontakt med organisationen och fick klartecken att göra vår undersökning där. 
När vi i nästa steg skulle välja ut personer att intervjua ville vi i största möjliga mån ha makt över 
processen själva. Ofta är man beroende av någon ansvarig på organisationen vad gäller att få tag på 
personallistor och kontakt med anställda (Ahrne & Svensson, 2011). Vi hade kontakt med en 
personalchef som gav oss en lista på alla anställda personer. Vi valde slumpvis ut de personer, två 
chefer och fyra medarbetare som vi ville intervjua. När vi hade valt ut de chefer vi ville intervjua så 
valde vi slumpmässigt ut medarbetare på samma avdelning som chefen för att få en tydlig bild 
gällande upplevelse av värdebaserat ledarskap hos chefen kopplat till upplevelse hos medarbetaren. 
När vi hade gjort vårt urval så vidarebefordrade vi detta till personalchefen som vidarebefordrade 
detta till sin assistent varav hen återkom med tid och plats för intervju med de personer vi hade valt 
ut. Vi valde att göra slumpmässigt urval på det här sättet för att minska risken att företaget väljer ut 
vissa personer som de vet har en viss åsikt (ibid). 
 
För att få ett så generaliserbart resultat, som är så oberoende av enskilda individers åsikter som 
möjligt, bör minst sex till åtta personer intervjuas inom samma grupp (ibid). Med detta i åtanke 
valde vi att intervjua sju personer, den inledande intervjun med chef inkluderad. Vi valde att 
intervjua människor på olika positioner i organisationen, detta för att få en så bred bild som möjligt 
och då även blanda chefer och medarbetare för att kunna göra en jämförelse samt även se om 
chefernas beteende och inställning har betydelse för hur medarbetarna agerar och tar till sig det nya 
sättet att arbeta med värdebaserat ledarskap. 
 
Förutom att tänka på att inleda intervjun på ett vänligt sätt och tydligt visa att vi verkligen är 
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intresserade av att få ta del av vad respondenten har att berätta så är det också viktigt att tänka på 
hur intervjun avslutas (Ahrne och Svensson, 2011). Inledningsvis berättade vi om vår studie och 
förklarade hur lång tid intervjun skulle ta. Vi frågade intervjupersonerna om det gick bra för dem att 
bli inspelade samt talade om att de var anonyma. Efter avslutad intervju frågade vi respondenterna 
om vi fick lov att kontakta dem igen om frågor skulle uppstå samt tackade så mycket för att hen tog 
sig tid att delta i vår undersökning. 
 
Under intervjuernas gång var vi noga med att omformulera frågor som att vi inte tyckte vi hade fått 
svar på, detta för att vara säkra på att rätt information framkommit (Ahrne och Svensson, 2011). Vi 
var också noga med att fråga om konkreta exempel när intervjupersonerna berättade och svarade på 
våra frågor. Detta för att kontrollera så att vi förstod rätt och för att se så att respondenternas svar 
verkligen var kopplade till värderingsstyret.  
 

4.5 Datainsamling 

 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi följde en intervjuguide som vi 
arbetade fram efter ämnet som vi vill undersöka. Även om vår intervju följde en viss struktur så 
hade vi i åtanke att varje intervju är unik och att det är viktigt att anpassa sig till situationen som 
uppstår mellan oss som intervjuare och personen som vi intervjuar. Det är viktigt att känna efter och 
märka när respondenten är klar med ett visst ämne och är redo att börja tala om något annat (Ahrne 
och Svensson, 2011). Vi bestämde i förväg att vi skulle ansvara för varannan fråga och känna in om 
frågan redan hade besvarats eller om något behövde förtydligas. 
När vi arbetade fram intervjuguiden tänkte vi på att inte ha med frågor som är enkla att bara svara ja 
eller nej på, då vi inte skulle få ut så mycket av det. Vi inledde intervjun med en bred fråga där 
respondenten skulle berätta lite om sitt arbete och sin position, detta för att få en avslappnad och 
trevlig stämning (Denscombe, 2009). 
 
En intervju är bra på så vis att det är enkelt att få fram mycket information men det kan också vara 
svårt då den här informationen sedan ska tolkas på rätt sätt (Ahrne och Svensson, 2011). Med detta i 
åtanke var vi noga med att ställa följdfrågor samt fråga om vi hade förstått rätt när vi kände oss lite 
osäkra på vad respondenten menade. 
Det är också viktigt att tänka på var intervjun äger rum (Ahrne och Svensson, 2011).  Våra 
intervjuer ägde rum på organisationen av det enkla skälet att det blir smidigast för alla inblandade. 
Det tog så lite tid som möjligt för de anställda på organisationen och det var enkelt för oss att ta oss 
dit. Detta kan komma att påverka hur och vad intervjupersonerna svarar på våra frågor då det kan 
kännas fel att uttrycka något kritiskt om arbetsplatsen när man fortfarande fysiskt är på plats (ibid). 
Vi försökte motverka detta genom att förklara för respondenterna att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt och att de förblir anonyma i uppsatsen. Vi satt alltid ensamma med respondenten i ett 
avskilt rum. 
 
Som vi nämnt tidigare så utförde vi semistrukturerade intervjuer där frågorna som vi ställde var 
samma till alla som intervjuades. Vi valde att ha olika intervjuguider, en för chefer och en för 
medarbetare, detta för att sedan kunna jämföra dessa samt se om det finns någon koppling mellan 
chefernas agerande och medarbetarnas inställning till värdebaserat ledarskap. I en semistrukturerad 
intervju är det samma frågor som ställs samt ordningsföljden på frågorna är också densamma men 
följdfrågor kan ställas och dessa kan vara olika från intervju till intervju. Det finns heller inga 
svarsalternativ utan de är öppna och upp till respondenten att svara fritt på (Ahrne och Svensson, 
2011). 
 
Vi spelade in alla intervjuerna, dels för att inte missa viktiga detaljer och nyanser som vi kanske 
missade under själva intervjun men också för att vi efteråt skulle kunna transkribera intervjuerna. 
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Det kan kännas besvärande för respondenten att bli inspelad (Ahrne och Svensson, 2011). Vi gjorde 
dock klart för intervjupersonerna att det bara är vi som kommer att lyssna på inspelningen för att vi 
skulle utföra en transkribering och även för att kunna komma ihåg allt som sägs under intervjun. 
En negativ aspekt med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten som kan förekomma. Den 
handlar om att intervjuer talar om vad människor säger och inte vad de faktiskt gör och det är inte 
alltid som dessa två hänger samman. Respondenten kanske säger att hen gör en sak men i själva 
verket är det inte så (ibid). Med detta i åtanke frågade vi respondenterna om de kunde ge konkreta 
exempel på uttalanden om värderingsstyret för att förtydliga och få praktiska exempel från det 
vardagliga arbetet.  
 
Vår studie är en kombination av induktion och deduktion vilket betyder att vi använder oss av 
abduktion i vår analys av det material som framkommit (Ahrne och Svensson, 2011). Deduktiv 
analys har sin utgångspunkt i hypoteser och teori som kopplas mot empirin. En induktiv ansats har 
sin utgångspunkt i empirin utan teoretisk förståelse och drar slutsatser utifrån det. Induktion 
förutsätter kvantifiering och handlar om sannolikhet medan deduktion handlar om logisk giltighet 
och vår studie är alltså en kombination av dessa (Alvehus, 2013). 

 

4.6 Metoddiskussion 

 
Trovärdighet är viktig i den kvalitativa forskningen. Det är viktigt att det finns en transparens som 
ger en inverkan på studiens trovärdighet. Triangulering är bra att använda sig av för att skapa en 
trovärdighet i den kvalitativa studien. Triangulering, som handlar om att kombinera olika typer av 
data för att studera samma ämne kan skapa bättre trovärdighet än om bara en och samma metod 
används. Om samma resultat lyfts fram i olika metodval så blir validiteten hög (Ahrne och 
Svensson, 2011). 
Vi har inte valt att gå tillväga på detta sätt utan enbart använt oss utav intervjuer. Det går inte att helt 
okritiskt använda sig utan triangulering i jakten på validitet i studien då det kan ge sken av att det 
finns en enda sanning som jagas med hjälp av olika metoder. Detta innebär dock inte att 
triangulering skulle vara dåligt för vår kvalitativa studie (Ahrne och Svensson, 2011). Vi har ändå 
valt att förlita oss på de intervjuer vi valt att göra. 
 

En anledning till att vi valde att inte använda oss av triangulering, och då använda oss av 
observationer som metod, är för att vi ansåg att den så kallade värderingsstyret fortfarande var 
relativt nytt, i den organisation vi gjorde vår undersökning. Att implementera en kultur med 
värderingar är ett ständigt pågående arbete som tar flera år innan man kan se klara resultat av dem. 
Därför ansåg vi att en observation inte hade bidragit till någon större klarhet i hur de anställda i 
organisationen arbetar med värderingarna. Att gå från regelstyrning med riktlinjer och policys till att 
arbeta med värderingar kräver ett helt annat sätt att tänka och är en stor omställning för de anställda. 
Möjligen hade en enkät gett stöd för våra teorier men enkäten hade inte fångat upp personliga 
åsikter, reflektioner och nyanser som vi var ute efter i den här undersökningen. Under intervjuerna 
framkom det att olika avdelningar hade kommit olika långt i arbetet med värderingarna vilket hade 
gjort att en enkät hade varit svår att genomföra då alla avdelningar inte hade samma utgångsläge, 
Resultatet hade kanske blivit missvisande. 
 
En annan aspekt som är viktigt för trovärdigheten är om det finns möjlighet till generalisering, det 
vill säga att studiens resultat kan appliceras på andra. För vår kvalitativa analys är det viktigt att 
vara försiktig med generaliseringsanspråk då det är svårare att mäta detta i den kvalitativa studien 
(Ahrne och Svensson, 2011). Ett sätt för oss att visa på generaliserbarheten är att jämföra vår studie 
med andra liknande studier. Genom att studera området inom fler miljöer och jämföra resultatet så 
kan generaliserbarhet inom den kvalitativa studien påvisas (ibid). 
Vad gäller generaliserbarheten i vår studie vill vi vara försiktiga med att påstå att den kan appliceras 
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på andra organisationer, detta då vi i vår analys fick fram att värderingsstyret kopplas samman med 
besparingspaket som har gjorts inom organisationen. Allt som sägs om värderingsstyret kan ha en 
koppling omorganiseringen som företaget gjorde innan det värdebaserade ledarskapet 
implementerades. Den här omorganiseringen innebar besparingar för organisationen som 
resulterade i att  en del personal fick sluta. Vi kunde se i vår analys att medarbetarna kopplar 
samman värdebaserat ledarskap med besparingar som är negativa för personalen.  
 
Den kvantitativa undersökningen kräver att man måste se upp med reliabilitet och validitet. 
Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och att mätningarna är korrekt gjorda. Validitet handlar om 
att man verkligen har undersökt det som man ville undersöka (Thuren, 2008). 

 

4.7 Analysmetod 
 
När materialet för vår studie var insamlad började vi analysera och bearbeta den. Att bearbeta 
empiriskt material innebär att vi arbetar med den information som har framkommit under 
intervjuerna (Ahrne och Svensson, 2011). Det är här som vi finner kopplingar mellan det empiriska 
materialet och analysen. Vi använde oss av meningskoncentering där vi formulerade om långa 
uttalanden till kortare och mer precisa meningar. Innebörden av det som intervjupersonerna sa 
kortade vi ner till kortare formulering där allt det väsentliga ändå framkommer. Vi började med 
metoden meningskoncentrering för att därefter kategorisera vår empiri med olika teman. Det blir 
alltså en kombination av meningskoncentrering och meningskategorisering och då blir det en ad 
hoc-metod (Kvale, 1997). 
Fördelen med att använda en ad hoc, det vill säga i detta fall, meningskoncentrering och 
meningskategorsisering är att vi kunde strukturera texten samtidigt som vi kunde kategorisera upp 
det som vi ansåg relevant efter olika teman. I meningskategosisering kan vi katigorisera texten på så 
vis att vi kan utskilja samband mellan dessa olika teman, det vill säga upplevelser och aspekter av 
värdebaserat ledarskap (Kvale, 1997). 
 

4.8 Etik 

 
Etik har vi haft i åtanke under hela vår uppsatsprocess. Det är viktigt att lämna de egna 
värderingarna och åsikterna utanför och gå in i arbetet med en så neutral inställning som möjligt för 
att få ett trovärdigt resultat (Gustavsson, 2005). När vi sedan bearbetade vårt insamlade material var 
vi noga med att de slutsatser som vi har dragit verkligen kommer från vår insamlade empiri 
(Denscombe, 2009).   
Informerat samtycke handlar om att respondenten ska få information om vad studien handlar om 
och sedan själva välja om de vill delta eller inte (Ahrne och Svensson, 2011). Vi inledde varje 
intervju med att presentera oss och informera vad vi skulle undersöka. Vi förtydligade också att det 
var frivilligt att delta och att allt material skulle behandlas konfidentiellt 
I en forskningsprocess är det viktigt att skydda individen som deltar i projektet samtidigt som 
forskarens insats behöver lyftas fram. Det är viktigt att få en balans mellan skydd av individen och 
forskaren som har sina krav (Gustavsson, 2005). Därför har vi varit noga med att tala om för alla 
deltagare i studien att de är anonyma och att allt material är konfidentiellt. 
 

5. Resultat och analys 
 
I denna del presenterar vi resultatet av vår empiriska studie varvat med vår analys av resultatet 
kopplat till vårt teoretiska ramverk. 
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5.1 Bakgrund till studien 

 
Syftet med vår studie är att, ur personalens perspektiv, studera normativ styrning, i detta fall i form 
av värdebaserat ledarskap. Vi frågade oss hur värdebaserat ledarskap upplevs och tas emot bland de 
anställda och vilka faktorer det är som påverkar de anställdas upplevelser av normativ styrning?  
 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att undersöka implementeringen av 
värdebaserat ledarskap i en organisation. Organisationen i vår studie är ett företag i energi- och 
återvinningsbranschen. Företaget är en sammanslagning mellan två olika bolag som slogs ihop för 
ett antal år sedan och som vi uppfattar det så implementerades värdebaserat ledarskap i 
organisationen för att sammanfoga de olika organisationskulturerna som vardera av företagen förde 
med sig in i sammanslagningen. Tanken är att organisationen ska ha en gemensam 
organisationskultur med gemensamt uppsatta värderingar och mål.  
 
För att säkra organisationen och dess medlemmars anonymitet har vi valt att kalla 
implementeringen av värdebaserat ledarskap i den studerade organisationen för värderingstyre. Vi 
har även valt att kalla företaget för X i vår resultat– och analysdel samt numrera intervjuerna utan 
inbördes ordning. 
 
Här följer några citat om hur de anställdas uppfattningar om varför ledningen valde att 
implementera värdebaserat ledarskap i organisationen. 
 
“X har ju inte funnit i mer än några år. Det var en sammanslagning av två företag med två helt 
skilda kulturer, jag antar att värderingsstyret är ledningens sätt att skapa en gemensam kultur” 
(Intervjuperson 3) 
 

“Värderingsstyret är en del av ledningens vision att försöka få ihop en X-anda, som jag har förstått 
det. Det här bolaget är ju uppbyggt i två bolag och det är ett försök att få en gemensam anda. Vi ska 
förstå vad X står för i och med värderingsstyret.” 
(Intervjuperson 6). 

 

5.2 Förstudie 

 
Organisationen har tagit hjälp av en fristående konsult som är aktiv inom området värdebaserat 
ledarskap. Vi valde därför att som första skede i undersökningen intervjua denna konsult. 
Här följer några korta citat från den intervjun för att få en bild av vad hen har för syn på vad värden 
och värderingar har för inverkan på de anställdas arbetsliv; 
 
Hen menar att: 
 “förr i tiden, i industrisamhället, var det ofta auktoritära ledare” men “att i 
dagens arbetsliv är de anställda fria individualister” och att “individens värderingar styr redan 
arbetslivet idag.” 
(Intervju konsult) 
 
Därför menar hen att anställda i dagens arbetsliv vill ha inflytande över och möjligheten att kunna 
påverka sitt arbetsliv genom utökat ansvar och delaktighet i arbetet. 
 

Hen anser att: 
“Värdebaserat ledarskap skapar ansvar och samhörighet.” 
“Värderingar handlar inte om frihet utan om ansvar och möjlighet till ansvar” 
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“Värderingsstyre blir som ett mjukare regelverk där individen övar sig i att fatta beslut.” 
(Intervju konsult) 
 
Under implementeringen av värdebaserat ledarskap i organisationen har konsulten stött på ett visst 
motstånd mot värderingsstyret, exempelvis så har de anställda motsatt sig att gå på möten som 
handlar om värderingsstyret. De anställdas förklaring till detta är att de inte får ut något av dessa 
möten och att det är bortkastad arbetstid. Konsluten anser att detta resonemang är motsägelsefullt då 
medarbetarna samtidigt vill vara delaktiga och styra sin arbetssituation: 
 
“Möten är lika med demokrati på arbetsplatsen och detta går inte att rationalisera bort.” 
(Intervju konsult) 
 
I införandet av värdebaserat ledarskap i organisationen började ledningen och konsulten 
tillsammans med de anställda att ta fram värdeord som sedan utvecklades till värderingar och 
definitioner om hur de ska användas praktiskt i det dagliga arbetet. Enligt konsulten är syftet med 
värderingarna att: 
 
“De ska fungera som verktyg i arbetet med organisationens värdegrundsarbete där anställda och 
chefer genom delaktighet och medarbetarengagemang, tillsammans tränar för att, med stöd av de 
gemensamma värderingarna, bättre kunna nå organisationens målsättning”.   
(Intervju konsult). 
 
De första som fick ta del av och arbeta med värderingarna var cheferna i organisationen på alla 
nivåer. Enligt konsulten så började man arbetet med implementeringen av värdebaserat ledarskap 
hos cheferna då: 
“Chefen är nyckeln. De måste andas värderingar för att det ska smitta av sig nedåt.” 
(Intervju konsult) 
 
När det sedan var dags att implementera värdebaserat ledarskap på de anställda gjordes detta genom 
gruppmöten, workshops och gruppövningar där de anställda får lösa dilemman och problem utifrån 
värderingarna och dess definitioner och på detta sätt har man gradvis införde värdebaserat ledarskap 
i organisationen. 

 

5.3 Redovisning av resultat och analys 
  
I denna del kommer vi göra en analytisk koppling mellan det teoretiska ramverket och det 
empiriska materialet vi fått fram genom vår studie i organisationen. Det teoretiska ramverket har 
använts som en inspirationskälla och för tolkning i processerna för vår kvalitativa analys och för att 
utveckla mönster som kan leda till en förståelse om värdebaserat ledarskap och medarbetarnas 
upplevelser av det. 
Vi har valt att varva analys med resultat för att lättare redovisa studien och ge en så tydlig bild som 
möjligt av den. Analys och resultat-kapitlet är uppbyggt på så vis att vi först redovisar de teoretiska 
aspekterna som kan påverka de anställdas upplevelser av normativ styrning. Därefter redovisas 
sedan den empirin som vi fått fram genom vår undersökning och som vi anser är relevant för att 
besvara vårt syfte. Vi har sedan, med hjälp av teorin, dragit slutsatser om vilka aspekter i resultatet 
som kan ha påverkat de anställdas upplevelser av normativ styrning. 
 

5.4 Hur upplevs och tas värdebaserat ledarskap emot bland de anställda? 

 
Resultatet indikerar att organisationens arbete med värdebaserat ledarskap (värderingsstyre) inte 
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tagits emot med öppna armar av de anställda. Resultatet visar också att det råder stor misstro och 
avsaknad av tillit bland de anställda gentemot ledningen. Eftersom vi har valt att, ur personalens 
perspektiv, studera normativ styrning, i detta fall i form av värdebaserat ledarskap och vilka faktorer 
som kan påverka upplevelsen av normativ styrning så har vi valt att strukturera resultat och 
analysdelen efter våra frågeställningar:  
 
Hur upplevs och tas värdebaserat ledarskap emot bland de anställda? 

Vilka faktorer i värdebaserat ledarskap är det som påverkar anställdas upplevelser av normativ 
styrning?  

 
Vi börjar med att redovisa de anställdas och chefers upplevelser av värdebaserat ledarskap 
(värderingsstyret). 
 
Fråga: Hur uppfattar du värderingsstyret? 
“Jag känner nog inte att,(...) det är något som kommit in som något naturligt som fungerar i vårt 
dagliga arbete. För det är väl så det är tänkt att vara, som en naturlig del i vårt arbetssätt.” 
(Intervjuperson 3) 
 
“Värderingarna är ett verktyg för ledningen. Det är deras värderingar. Hålla vad man lovar? Om 
det inte passar ledningen så hoppar man den meningen och går vidare. Men det blir ett missnöje 
bland de anställda. Vad är baktanken med detta? Hur kommer det slå tillbaka på oss? Vissa som 
följer värderingarna men gör sin egen tolkning av detta så att säga, de får banner för det. Det kan 
handla om onda ögat (...) det finns de som ska visa sig duktiga för ledningen också.” 
(Intervjuperson 5) 
 
“Det känns bara flum alltså. Jag vet med mig att kollegor tycker samma sak. Vi pratar om det, 
särskilt efter de där träffarna vi är iväg på. Träffarna ger ingenting.” 
(Intervjuperson 6). 
 

“Vi har ju alltid haft de här ledorden men omtanke, engagemang, ansvar och öppenhet.  Men då har 
man satt personalen i första hand och det har gjort att man tidigare har känt sig värdefull men nu 
är det företaget som kommer första hand.” 
(Intervjuperson 3). 

 

5.5 Vilka faktorer är det som påverkar de anställdas upplevelser av normativ 
styrning? 

 
Resultatet visar på att de anställda i den studerade organisationen har en tydlitg negativ inställning 
till värderingsstyret och även till ledningen och cheferna. Därför har vi valt att, utifrån vårt 
teoretiska ramverk, undersöka några av de faktorer som kan påverkar de negativa upplevelserna av 
värdebaserat ledarskap. 

 

 

5.6 Psykologiska kontrakt 

 
Det psykologiska kontraktet uttrycker hur den anställdes effektivitet, motivation och lojalitet för 
organisationens mål är beroende av att det råder överensstämmelse mellan de anställdas 
förväntningar om vad organisationen är beredda att göra för dem och vad de själva anser sig vara 
skyldiga att uträtta för organisationen och vice versa (Schein, 1994). Brott mot det psykologiska 
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kontraktet innebär inte att man anser sig ha blivit dåligt behandlad av organisationen utan snarare 
att organisationen svikit viktiga principer (ibid). 
 
Fråga: Kan du ge ett konkret exempel på det att de sätter företaget i första hand? 
“Det talar man ju om i värderingsstyret, exempelvis laget före jaget, där är det i första hand att 
tänka på företaget och i andra hand kommer den lilla individen. Man upplever många gånger att 
personalen inte är lika viktigt längre. Det är annat som styr.” 
(Intervjuperson 3) 
 

Fråga: Vad var det som gjorde att ni kände att ni kom i första hand innan? 
“Som jag upplevde det så värnade företaget mer om sin personal (...) för att det ska gå bra för 
företaget kanske man drar ned på personal, man omplacerar och köper ut. Och det är med 
värderingsstyret, på något sätt så känns det som om ledningen inte anammat den fullt ut och då 
känns det som om varför ska vi bry oss.?" Varför ska vi tänka värderingorden?” 
(Intervjuperson 3) 
 
“Det är besparingar man vill ha så mycket ut av det som möjligt men tar inte hänsyn till att det är 
människor som jobbar här och inte maskiner. 
(Intervjuperson 5) 
 
“Vad kan du göra för företaget och inte tvärtom, det är känslan. Detta handlar om besparingar. 
Kanske hade värderingsstyret haft större genomslag om den kommit tidigare och inte i 
besparingstider.” 
(Intervjuperson 5) 
 
Här ser vi att medarbetarna upplever att ledningen svikit viktiga principer så som utlovad trygghet 
och omtanke för de anställda. Innan omorganiseringen upplevde de anställda att X var en trygg 
arbetsplats och att de anställda var en viktig resurs. Personalen upplever ett mycket större 
ekonomiskt tänkt från ledningens sida därav ökade krav på medarbetarna.  
Det psykologiska kontraktet går ut på att det råder överensstämmelse mellan de anställdas 
förväntningar om vad organisationen är beredda att göra för dem och vad de själva anser sig vara 
skyldiga att uträtta för organisationen och vice versa (Schein, 1994). Brott mot det psykologiska 
kontraktet innebär inte att man anser sig ha blivit dåligt behandlad av organisationen utan snarare 
att organisationen svikit viktiga principer (ibid). I detta fall upplever personalen att det ökade 
ekonomiska tänket har gjort att personalen kommer i andra vilket upplevs som mindre omtanke och 
omhändertagande av personalen från ledningens sida.   
 
 
Fråga: Tror du det kan finnas psykologiska aspekter bakom motståndet till värderingstyret? 
“Jag tror det finns en misstänksamhet bland medarbetarna. Medarbetarna får ofta höra att om jag 
inte gillar det här så får jag sluta och jag som inte har någon utbildning vad ska jag göra? Det är 
en rädsla.” 
(Intervjuperson 4, chef) 
 
“Mot mina medarbetare är jag ganska hård så om du inte gillar X:s värderingar och inte kan 
förhålla dig till dem så får du se dig om efter ett annat arbete. Och det får man höra det sprids fort. 
(...) du ska inte stanna kvar i organisationen om du inte trivs.” 
(Intervjuperson 4, chef) 
 
Upplevt brott mot det psykologiska kontraktet kan innebära att hyckleri - och attributionsdynamiken 
kan slå igenom (Cha och Edmonsson, 2006; Kirkhaug, 2015). Hyckleri och attributionsdynamiken 
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innebär att de anställda åläggs att följa vissa värden i sitt eget beteende men samtidigt får tillgång 
till kriterier för att observera ledningen och ledarnas beteende. 
 
“Det är en enkelriktad lojalitet. Företaget har också ett ansvar gentemot sina medarbetare om de är 
lojala mot oss så får de ett bättre resultat.” 
(Intervjuperson 6) 
 
“Man anställer personer som bara har ekonomiskt tänk och inte tänker på vad man ska jobba med 
så att säga. Det är en sak att sitta och räkna på siffror och en annan sak att få det att fungera i 
verkligheten”. 
(Intervjuperson 5) 
 
Hur påverkar värderingsstyret dig i ditt dagliga arbete? 
“Exempelvis så är värderingsstyret som ett verktyg för att du måste gilla dina chefer. Det är ett rent 
kontrollverktyg! (…) alla måste bidra på alla nivåer. Om ledningen börjar tulla på det så kommer 
alla börja tulla”. 
(Intervjuperson 5) 

 

4.7 Förtroende och tillit 

 
Kirkhaug (2015) menar att ledningen måste uppvisa beteendet som organisationen ska präglas av 
för att de anställda ska känna tillit och förtroende. Korrekt och utförlig information är också 
nödvändig för att skapa en kommunikativ öppenhet mellan medarbetare och ledning. Att ledare 
visar samma beteende över tid är viktigt för att medarbetare ska uppleva det som förutsägbart och 
pålitligt.  
 
“Måste definitivt föregå med gott exempel som chef. Jag menar, följer inte jag våra värderingar så 
kan jag då förvänta mig att mina medarbetare ska göra det. Det är jätte viktigt att de känner att jag 
själv använder mig av värderingarna.” 
(Intervjuperson 1, chef) 
 
Fråga: Konkret hur visar du att du använder dig av värderingarna? 
“Genom att bolla över frågan, hur hade du löst problemet utifrån värderingarna så att man får 
igång en diskussion. Mycket diskussion. det är ju inte ja eller nej, inte svart eller vitt utan att man 
ska gå åt rätt spår mer.” 
(Intervjuperson 1, chef) 
 
“Man märker på personalen att de kan teserna (värderingarna) ur värderingsboken. "huru du du det 
där var inte helt med värderingarna". 
(Intervjuperson 1, chef) 
 
Cheferna i organisationen är medvetna om att de måste föregå med gott exempel men samtidigt så 
upplever personalen att cheferna ibland kan använda sina egna tolkningar av värderingarna vilket 
bidrar till känslan av otrygghet, oförutsägbarhet och misstänksamhet.   
 
“Ja, en yngre engagerad chef försöker anamma detta. Dock har man hamnat snett på vissa ställen, 
man jobbar på fel nivå. Det handlar ju inte om att trycka på andras åsikter för att man själv ska 
växa. Man hamnar snett och det hamnar på en sandlådenivå och medarbetarna undrar vad som 
händer.” 
(Intervjuperson 5) 
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Vi får indikationer på att det finns vissa motsättningar mellan avdelningar och chefer, vilket skapar 
osämja och troligtvis föder mer missförstånd och osäkerhet. Detta bidrar till att den önskade 
gemensamma organisationskulturen som värdebaserat ledarskap ska bidra till inte infinner sig.  
 
Skalor för att mäta anställdas tillit till ledningen burkar innehålla frågor om öppenhet och  
tillbakadragenhet, om rädsla att uttala sig, om att vara informerad, om man anser att ledaren är 
tillräckligt kompetent, om ledaren är mottaglig för personlig och intim information och om ledaren 
uppträder rättvist när det gäller bestraffningar och belöningar. Beroende, risker och sårbarhet är 
därför centrala element i tillitskonceptet menar Kirkhaug (2015). 
 
Fråga: Vilka värderingsord menar du att ledningen inte har anammat? 
“Jag tänker på omtanke och öppenhet framförallt, det har aldrig varit så tyst som det är i företaget 
nu.   
(Intervjuperson 3) 
 
Fråga: Kan ni ifrågasätta då? Jag tänker på värderingen öppenhet. 
“Det är det jag säger, det finns inte. Man får inte ifrågasätta. Det är därför jag är lite rädd för det 
här” (syftar på att delta i intervjun). 
(Intervjuperson 3) 
 
“Om man har en avvikande åsikt så är man illa ute och det är lite synd. ”Nu går tåget, är ni med 
eller inte?” Bara där blir det fel. Det är ju ett direkt hot. Ögontjänare som ler när chefen är där och 
sedan går tugget.” 
(Intervjuperson 5). 
 
Fråga: Och det går inte under värderingen omtanke? 
“(...) omtanke är omtanke om företaget. Omtanke om personalen ger ju så mycket mer tillbaka för 
företaget. Är man inte med så får man stiga av och det har de klargjort ganska tydligt också. Vill 
man inte vara med på den här resan så får man hoppa av.” 
(Intervjuperson 6). 
 
Här ser vi att personalen upplever att ledningen bryter mot flera centrala element i tillitskonceptet så 
som öppenhet, om rädsla att uttala sig och hur ledaren uppträder rättvist när det gäller bestraffningar 
och belöningar.  

 

5.8 Vikten av engagerad ledning 

 
I föregående del kan vi tydligt utläsa att ledningens och ledarnas beteende har stor inverkan på 
personalens upplevelser av värdebaserat ledarskap och hur de kommer att ta till sig det. Buchko 
(2006) menar att ledarnas beteende har stor betydelse för hur medarbetarna tar till sig det 
värdebaserade arbetssättet. Om en överordnad inte visar att den arbetar efter värderingarna och är 
engagerad i det så kommer det även att smitta av sig på medarbetarna. Det är högst troligt att en 
medarbetare till en chef som inte engagerar sig i värderingsstyret inte heller får engagerade 
medarbetare. Enligt Moye och Henkin (2006) är förtroende mellan ledare och anställda samt mellan 
anställda otroligt viktig i en fungerande organisation Författarna menar att avsaknad av förtroende i 
en organisation har omotiverade inverkan på de anställda och de blir mindre benägna att ta risker då 
avsaknaden av förtroende kräver större säkerhet för att undvika svek från ledningens sida och även 
ett sätt att slå vakt om sina rättigheter menar författarna (ibid). Störst inverkan som gör att 
förtroende blir svårare att etablera är skvaller och rykten menar Moye och Henkin (2006). Om 
misstro utvecklas mellan anställda och mellan chefer och underordnade kan det få kritiska 
konsekvenser för funktionen, enskilda underordnade, chefer, arbetslag och den egna organisationen 
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(ibid). 
 

Fråga: Har du några mer exempel på när ledningen inte följt värderingarna? 
“Öppenhet tillexempel; de som har varit öppna men kanske lite väl öppna de kan ha fått gå. Man 
kan säkert hitta andra anledningar till att de fick gå men man kan hitta att de varit lite för 
frispråkiga. (...) för detta sprider en misstro och att man inte vågar säga någonting. Jag märker att 
det har tystnat för de som kommer med idéer vågar inte säga något eller de tänker sig för en två 
och tre gånger. Det blir en skrämsel. Det är vackra ord på pappret, vem som helst köper detta men 
så har vi den krassa verkligheten.” 
(Intervjuperson 5) 
 
“Många sitter bara av tiden på värderingsmötena för de inser att man inte har något att säga till 
om.”  
(Intervjuperson 5). 
 
“(...) det kan komma ut något på den interna hemsidan att vi har ändrat flexreglerna eller 
någonting och då undrar man; ”jaha finns det ett nytt flextidsavtal då eller är det ett fattat beslut 
på ett ledningsgruppsmöte?”  
(Intervjuperson 3). 
 
Är detta en generell uppfattning på din avdelning att ledningen inte följer värderingarna? 
“(…) i företaget så hör man ju överallt att det är så man upplever det. Och när det händer nått i 
företaget så funderar man ”jaha vilken värdering har de lutat sig mot när de beslutar det.” 
(Intervjuperson 3) 
 
“Överhuvudtaget känns det som ledningen bara använder sig av de här orden när de passar dem. 
Det känns som om de inte lever efter värderingarna, bara när det passar dem.” 
(Intervjuperson 3) 
 

Intervjupersonen upplever att ledningen inte lever efter värderingarna genom att undanhålla viktig 
information och att kritiska kommentarer kan innebära personliga risker och en fara att bli stämplad 
som illojal. Denna typ av misstro är enligt Kirkhaug (2015) ett ut av de största misstagen som 
ledningen kan göra i värdebaserat ledarskap. Vi har tidigare tagit upp att ledare eller ledning som 
försöker få inflytande över de anställdas livsförståelse noga kommer att observeras och granskas av 
de anställda. Om det råder bristande överensstämmelse mellan informationsinnehåll och beteende, 
kan detta uppfattas som hyckleri från ledningens sida och detta kan innebära en auktoritetsförlust 
(Kirkhaug, 2015). 
 
Ett centralt begrepp i värdebaserat ledarskap som Kirkhaug (2015) tar upp är ledartransparens. 
Transparent ledarskap definieras som att ledningen och ledare delar med sig av relevant 
information, är öppen när det gäller återkopplingar, är tillmötesgående om vilka motiv och skäl som 
ligger bakom beslut samt att det råder överensstämmelse mellan ord och handling. En närvarade 
och stöttande ledare samt att medarbetarna har förtroende för denne är A och O i värdebaserat 
ledarskap menar Kirkhaug (2015). 
 
Fråga: Hur arbetar ni konkret med exempelvis värderingen öppenhet? Som chef ut mot 
medarbetarna? 
“Öppenhet för mig, det värdeordet, det är att om jag har något att informera om någonting så ska 
jag informera. Jag måste nå ut till alla samtidigt annars tror jag det skapas rätt mycket frustration 
och missnöje bland medarbetarna om jag undanhåller information och inte meddelar dem.” 
(Intervjuperson 4, chef) 
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“Det där med omtanke och öppenhet vet jag inte. Informationen som vi får kommer ofta väldigt 
sent. Den kommer när något ska genomföras. Så man är ganska kritisk till det”. 
(Intervjuperson 6).  
 

Fråga: Är det organisatoriska förändringar eller? 
“Ja ett exempel är vår kontakt med X, vår närmaste chef. Hen har fått större ansvar och då märker 
man att man inte har så mycket kontakt med honom längre vilket är tråkigt.“ 
(Intervjuperson 6) 
 
Fråga: Hur har din chefs ledarskap påverkats i och med värderingsstyret? 
“Hen har ju glidit ifrån oss i och med att hen inte har den kontakten längre. Innan var det sagt att 
vi skulle ha veckomöten men ju längre tiden gått ju längre har det blivit mellan mötena. Hen vet inte 
vad vi gör. Så länge hen ser att jobbet blir gjort så.” 
(Intervjuperson 6) 
 
I normativ styrning är det viktigt att uppmuntra och ständigt informera medarbetarna. Vi kan se 
både här och i tidigare delar av citat att medarbetare känner att de inte får det stöd och den 
information de förväntar sig samt att ledningen undanhåller viktig information vilket gör att 
medarbetarna känner sig svikna av ledningen och ledarna. 

 

5.9 Kärnvärden och värdekonflikter 

 
När många anställda i en organisation är överens om ett antal värden kan dessa karakteriseras som 
organisationens kärnvärden. Kärnvärden antas vara opåverkade av reaktionen som medför att följa 
dessa värden så som att ett kärnvärde är ärlighet så kommer en person att fortsätta vara ärlig även 
om vederbörande blir bestraffad för sin ärlighet. Detta menar Kirkhaug (2015) kan komma att 
påverka hur personer tar emot andra värden och värderingar i den meningen att sådana kommer in 
nya i en organisation. En person som har foglighet och lojalitet som sina kärnvärden kommer ha 
svårt att ta till sig värden som initiativ och självständighet. Detta kan betyda att när anställda i en 
organisation ställs inför rollkrav som av olika skäl blir oförenliga med kärnvärdena, kommer de 
anställda att försöka ändra rollerna. Om detta inte lyckas, byter de hellre arbete än kärnvärden 
(ibid). 
 
Fråga: Hur ser du på värderingsstyret? 
“(…) de försöka få oss acceptera att jobba sämre helt enkelt.”  
(Intervjuperson 6) 
 
Fråga: Men regler måste ju finnas, är det inte riktlinjer och policys som försvinner? 
“Ja alltså men det är väldigt vagt vad som är regler, för tycker chefen något annat, att den har en 
annan värdering i den här frågan, så är det okey för den att göra så, Sen sitter vi där och får frågor 
“jaha, vad gäller nu med detta?” Det finns ingen samsyn.” 
(Intervjuperson 3) 
 
Fråga: Kan det vara något som gjort att tryggheten försvunnit? 
“Ja, och det är väldigt många som har slutat här.” 
(Intervjuperson 3) 
 
Fråga: Har de slutat frivilligt? 
“Ja och det har väl varit andra lösningar också. Men det är väldigt många som har slutat 
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frivilligt.” 
(Intervjuperson 3). 
 
Intrapersonella konflikter definieras av Kirkhaug (2015) som en konflikt mellan den anställdes egna 
värden och sådant som främjas av den organisation eller arbetsgrupp som den anställde är medlem 
av. Värdekonflikter existerar då anställda blir påverkade till att uppföra sig på ett sätt som är 
inkompatibla med deras kärnvärden. Förutsättningen för att värden och värderingar som styrredskap 
ska få effekt är beroende av om de är dominerande eller komplementära med de värden som de 
anställda redan besitter. Om organisationens värden kolliderar med de anställdas värden kan utfallet 
bli osäkert menar Kirkhaug (2015). Studier har visat på att de anställdas värden ofta är stabila och 
skälet till detta är att värden har grundläggande sociala funktioner för personer och kan ha 
upprätthållits och praktiserats under en längre tid i och utanför organisationen. 
 
“Det överensstämmer inte med mina värderingar om hur man arbetar med X. Jag är sådan att 
regler är till för att det ska bli rättvist. Om man får vara ledig för att gå till tandläkaren så ska det 
gälla för alla, inte bara för dig. Och de andra får inte göra det utan de måste ta ledigt. Sådana 
saker som jag inte kan anamma, jag kan inte stå för det. Det överensstämmer inte med mina 
värderingar, det krockar på väldigt mycket för min del.” 
(Intervjuperson 3) 
 
Konflikter kan exempelvis uppstå om organisationen betonar effektivitet och besparingar som gör 
att den anställde måste överge sina värden och värderingar som den anser är viktigt och 
betydelsefullt i arbetet (ibid). Ett värde som noggrannhet kan, när den praktiseras utan restriktioner, 
tvinga på anställda prioriteringar som strider mot deras eget yrkeskunnande menar Kirkhaug (2015). 
 
“Det är inte till fördel för oss som arbetar med X. Det överensstämmer inte med mina värderingar 
om hur man arbetar med X.” 
(Intervjuperson 3) 
 
“I och med värderingarna har det varit lättare att ta bort gamla rutiner och rätta oss efter 
värderingarna istället. Personalen upplever detta som luddigt, de vet inte vad som förväntas av dem 
och man får ofta höra ska vi göra det? Det är ju chefens uppgift. Det har vi inte betalt för. 
Ska vi få större ansvar ska vi ha mer i lön. De känner att de fått större ansvar. Jag ser det som en 
möjlighet med frihet under ansvar men medarbetarna måste ha något hela tiden så fort det blir 
förändringar.” 
(Intervjuperson 4, chef) 
 
“I vår värld (avdelningen) så tycker vi att vi ska följa reglerna men det är inte så längre, alla har 
olika värderingar. För mig är det liksom, ja det är inte lönt att fortsätta jobba om jag inte kan stå 
för mitt jobb. Yrkesstoltheten försvinner ju helt och hållet för att för mig. 
(Intervjuperson 3) 
 
I våra intervjuer har det framkommit att det är viktigt för medarbetarna i organisationen att känna 
yrkesstolthet. De uppsatta värderingarna och dess definitioner om hur man ska arbeta med dessa 
upplevs av personalen som att det strider mot deras yrkeskunnande. Värderingarna uppmanar 
exempelvis personalen att sätta organisationen i första hand vilket kan innebära kostnadseffektivitet 
istället för den kundservices som personalen är van att ge och som bidrar till deras 
arbetstillfredställelse.  
I intervjun med konsulten som implementerade värderingsstyret så framkom det att hen ansåg 
medlemmarna i den här organisationen var väldigt måna om sin anställningstrygghet. X har varit en 
trygg och stabil arbetsplats länge och därför är medarbetarna väldigt måna om att bevara denna 
trygghet. De anställda har aldrig behövt oroa sig eller ha någon direkt effektivitets- och 
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besparingstänk då företaget och dess ledning inte utsatts för några hot om nedläggning eller större 
avkastningskrav. Det kan tilläggas att organisationen verkar inom en stabil marknad och är inte 
utsatt för någon större konkurrens.     

 

4.10 Arbetsmotivation och normativ styrning  

 
Normativ styrning ska leda till ökad arbetsmotivation genom att de anställda ska agera efter 
värderingarna och på så vis få större ansvar och handlingsutrymme. Kunda (2006) menar att 
organisationer som styr sina medarbetare genom en företagskultur ska sträva efter att få personalen 
att vilja göra ett bra arbete, att de ska identifiera sina egna värderingar med organisationens och på 
så vis vilja göra ett så bra arbete som möjligt. 
Kunda (2006) menar vidare att i värdebaserat ledarskap så utnyttjar organisationen medarbetarnas 
känslor och tankar för att få en så effektiv organisation som möjligt. En person som integrerar 
företags bästa med sin egen strävan efter att utvecklas i arbetet behöver inte någon strikt kontroll 
uppifrån. Detta kan dock resultera i att den anställde vill mer än vad den klarar av och 
arbetsplatsproblematik uppstår. Det kan också ses som manipulation från ledningens sida. 
 
Fråga: Hur tycker du att arbetsmotivationen har förändrats hos dig/bland de anställda sedan 
värderingsstyret implementerades? 
”Överlag har arbetsmotivationen förändrats till det sämre men jag tror det beror på besparingarna 
och att det sparas på fel sätt.” 
(Intervjuperson 4, chef) 
 
“(...) svårt att känna att man gör rätt och känna stolthet.” 
(Intervjuperson 3). 
 
“Det är hela tiden piskan piskan piskan! Och till slut orkar man inte, man tappar suget. Det kan 
man märka hos alla. Det ställs krav hela tiden pang pang pang men inget tillbaka i form av 
coachning eller att man försöker höja någon. Man tar det för givet, ni har betalt, detta ska ni 
göra!” 
(intervjuperson 5) 
 
“Jag trivs med mitt yrke i det stora hela men den har fått sig en törn. Det var roligare innan.” 
(Intervju 6) 
 
”Det har blivit sämre för oss arbetare, jag känner mig inte motiverad på samma sätt längre.” 
(Intervjuperson 6) 
 
Fråga: Får ni ta mer ansvar och beslut när er chef inte finns tillgänglig? 
“Jo kanske. Man är inte lika snabb att ringa och fråga. Men man är människa och man är aldrig 
nöjd med det man har. Ska jag göra en del av hens jobb så vill jag självklart ha mer betalt. Man vill 
ha något för det.” 
(Intervjuperson 6) 
 
Resultatet visar att införandet av värderingsstyret inte har påverkat respondenternas 
arbetsmotivation till positiva, en av effekterna som värdebaserat ledarskap är tänkt att bidra till. 
Istället råder motsatt effekt; vill de anställda ha mer betalt för det ökade ansvarstagandet. Enligt 
teorin om normativ styrning så agerar medarbetarna utifrån företagets bästa men inte för att de är 
tvungna att göra det eller får stora belöningar för det, utan helt enkelt för att individens värderingar 
blir densamma som organisationens (Kunda, 2006). Vi kan se att så inte är fallet här.    
Detta kan också vara ett tecken att det inte har gått tillräckligt lång tid för att kunna dra några 
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generella slutsatser om värdebaserat ledarskap inverkan på organisationen och dess medarbetare. 
 
Hällstén & Tengblad (2006) menar att de som försökt göra mer omfattande förändringar av 
medarbetarnas värderingar, attityder och beteenden vet hur energikrävande detta kan vara. På 
många arbetsplatser är det inte ovanligt att dessa försök misslyckas i mötet med den vardagliga 
stressen och de maktspel som kan finnas under ytan, beroende på att dessa förändringar 
implementeras med otillräckligt tålamod och konsekvens (ibid). 
 
Enligt Kunda (2006) handlar normativ styrning om att styra medarbetarna genom att kontrollera 
deras tankar, känslor och upplevelser genom gemensamma visioner och värderingar. Man vill då få 
individen att agera utifrån företagets bästa utan att vara tvungna till det utan snarare att företagets 
och individens värderingar ska vara densamma. 
Vi kan se att det har brustit någonstans då medarbetarna har tappat stoltheten över sitt arbete och 
yrke. Det har tidigare funnits en kultur av yrkesstolthet och trygghet. Vi drar slutsaten, utifrån våra 
intervjuer, att någonting har blivit fel här, att medarbetarna känner att de inte har något att säga till 
om längre, de känner sig kontrollerade och maktlösa. 
 
Kunda (2006) menar vidare att det från ledningens sida handlar om att uppmuntra och vädja till 
medarbetarna och på så vis ska individens jag och företagets mål integreras. Frihet och personlig 
utveckling är de positiva aspekterna som kan kommer av detta medan det negativa är att 
medarbetarna kan känna sig manipulerade och kontrollerade av ledningen. 
I vårt studerade fall tyder resultatet på att medarbetarna snarare känner sig kontrollerade av 
ledningen samt även manipulerade. De känner att ledningen inte lever efter värderingarna och ser 
då inte meningen med att de själva ska göra det. 
 
“Man skulle ha haft en dialog detta är påtvingat. Man tappar suget vilket är lite tråkigt. Om detta 
kommit i rätt tid med rätt förutsättningar så hade det nog varit bra men det har kommit lite olägligt. 
Även om man vet att man säger en sak och så ser man verkningsgraden så tänker man vänta nu lite 
här har jag blivit lurad”? 
(Intervjuperson 5). 
 
En av de negativa effekterna av normativ styrning enligt Kunda (2006) är just att medarbetarna kan 
känna sig manipulerade. Att ledningen ska tala om för dem hur de ska vara och att det gäller att vara 
med annars finns det en rädsla över att få sluta. 
Det är inte bra nog att arbeta hårt utan nu måste medarbetarna också lägga ner sitt hjärta och sin själ 
i arbetet och identifiera sig själva med organisationen menar Kunda, (2006). Sett till detta så har 
organisation mycket kvar att arbeta med för att få de positiva effekterna av värdebaserat ledarskap. 
 
”Det blir väldigt mycket” we shall overcome”-känsla att man ska ställa sig upp och sjunga 
tillsammans. Det känns inte äkta det här.” 
(Intervjuperson 6). 

 

 

 

5.11 Positiva upplevelser av värdebaserat ledarskap 
 
Trots att resultatet visar på en hel del motstånd mot värderingsstyret under intervjuerna i studien så 
har personal och chefer uttryckt positiva aspekter med värdebaserat ledarskap. 
 
”Jag upplever värderingsstyret som ett sunt förnuft. Känner oss enade med värderingsstyret. Det är 
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det som är meningen också, att vi ska känna oss enade. Börjar bli så att vi upplever att vi är väldigt 
enade.” 
(Intervjuperson 2). 
 
“Det är ett rent kontrollverktyg! Men en positiv aspekt; om alla följer värderingar då har man en 
plattform”. 
(Intervjuperson 5) 
 
Syftet med att arbeta med gemensamma värderingar inom en organisation är just att det ska bli en 
känsla av gemenskap och att man strävar och arbetar efter samma mål. Lycksamma organisationer 
präglas ofta av gemensamma värderingar och mål (Buchko, 2006). 
Buchko (2006) menar vidare att gemensamma värderingar är också viktigt för att bygga en stark 
företagskultur och det är viktigt i ledning och ledarskap inom organisationer. 
 
“Nej men det är nog lite mera motiverande. Känner mig mer engagerad. Känner att man är en 
viktig del i hela processen.” 
(Intervjuperson 2). 
 
Fråga: Hur har Din chefs ledarskap förändrats i och med värderinsstyret? 
“Tror att chefen blivit lite mer öppen och frågar mer hur det går. Jag tycker att hen har blivit 
öppnare. Om det beror värderingsstyret eller inte det vet jag inte.” 
(Intervjuperson 2) 
 
Vad är den största förändringen som har skett sedan värderingsstyret implementerades? 
”Att det inte finns några policys som står nedskrivna hur vi ska göra vilket öppnar upp för mer 
diskussioner, och att personalen känner sig mer engagerade samt att de får mer ansvar då det 
kanske inte finns någon annan att förlita sig på, man får tänka själv.” 
(Intervjuperson 1, chef) 
 
”Det engagerar personalen, olika medarbetare tar olika tid på sig att acceptera värderingsstyret, 
men när folk inser att det inte är en tillfällig nyck så blir de mer positiva”. Folk var nog osäkra och 
rädda i början men när de insåg att det inte var något negativt för dem blev de mer positiva.” 
(Intervjuperson 1, chef) 
 
Delar av personalen har tagit till sig värdebaserat ledarskap och anser att det finns både motiverande 
och positiva aspekter av värderingsstyret samt att de anställda upplever att det genererar samsyn 
bland medarbetarna i organisationen. Organisationens arbete med värdebaserat ledarskap det är inte 
tänkt som en tillfällig nyck utan kräver ett ständigt pågående arbete som på sikt ska leda till en enad 
organisationskultur.  
 
 
 
 
 

6. Diskussion 
 
Vårt syfte med denna undersökning var att, ur personalens perspektiv, studera normativ styrning, i 
detta fall i form av värdebaserat ledarskap och faktorer som kan påverkar upplevelsen av det.  Vi 
ställde oss frågor som; hur upplevs och tas värdebaserat ledarskap emot bland de anställda och vilka 
faktorer är det som påverkar anställdas upplevelser? 
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Värdebaserat ledarskap kan definieras som ett kollektivt och toppstyrt verktyg för att påverka de 
anställdas attityder, beteenden och ambitioner och detta gör ledningen för att nå organisationens mål 
och syfte. (Kirkhaug 2015). Därför måste ledaren och de anställda ingå i ett omfattande positivt 
socialt utbytesförhållande, med betoning på mental och social gemenskap, närhet, beroende, 
ömsesidighet och tillit (ibid). Baserat på våra intervjuer så drar vi slutsatsen att det inte råder något 
positivt socialt utbyte i organisationen mellan medarbetare och ledning som det ser ut nu. En av 
effekterna av införandet av värdebaserat ledarskap i organisationen är att medarbetarna känner sig 
uppenbarligen svikna av ledningen efter den stora omorganiseringen och nedskärningen. Detta kan 
även ha påverkat deras negativa inställning till implementeringen. 
 
I intervjun med konsulten som implementerade värdebaserat ledarskap i organisationen framkom 
det att personalen dels var mycket yrkeskunniga vilket gör att förändringar kan ses som ett hot mot 
yrkesstoltheten och yrkeskunnandet. Det framkom även att personalen var väldigt måna om sin 
trygghet då de arbetar i ett stort och stabilt företag. De har troligvis aldrig varit utsatta för större 
förändringar under sina yrkesverksamma år inom organisationen. En omfattande omorganisering 
och nedskärning som skedde några år innan värdebaserat ledarskap implementerades i 
organisationen kan ha gjort medarbetarna negativt inställda till förändringar då denna radikala 
omorganisering bidrog till att anställda fick sluta. Troligvis skapades en stor misstro till ledningen i 
samma veva som den radikala omorganiseringen då de bröt mot en del av de viktiga asketerna i 
tillitskonceptet. En av effekterna med normativ styrning ska vara att medarbetarna agerar utifrån 
företagets bästa men inte för att de är tvungna att göra det eller får stora belöningar för det, utan helt 
enkelt för att individens värderingar blir densamma som organisationens (Kunda, 2006). Vi kan se 
att så inte är fallet i vår studie då kan vi se att de anställda vill ha mer betalt för det ökade 
ansvarstagandet. En annan utebliven effekt som införandet av värderingsstyret skulle bidra till är de 
anställdas arbetsmotivation, några respondenter upplever det som mer motiverande men över lag 
upplever inte respondenterna någon ökad arbetsmotivation. På grund av dessa påtagligt negativa 
effekter ser vi svårigheter med att implementera en helt ny managementidé som på sitt sätt är 
ganska radikal i en ostabil och splittrad organisation. Värderingar och värden är kraftfulla verktyg 
som aktiverar och spelar på personers känslor vilket kan utgöra en potential för konflikter. Vid 
större förändringar där man vill förändra och styra medarbetarnas värderingar och beteenden är det 
viktigt att man är medveten om styrkan i detta ledningsverktyg och går varsamt fram. 
 
Hällstén & Tengblad (2006) ser också svårigheter med att det är för få chefer som klarar av att vara 
goda coacher som verkligen bidrar till medarbetarnas tillväxt. De menar att många chefer fastnar i 
det administrativa arbetet vilket resulterar i alldeles för lite närvaro i medarbetarnas vardag för att 
kunna utgöra det stöd som medarbetarna behöver för att i detta fall ta till sig värdebaserat ledarskap 
och det ansvar som arbetet med värderingarna kräver (ibid). En del av respondenterna utryckte 
missnöje med både ledningen och ledarna och hur de hanterade värdebaserat ledarskap, både i 
tolkningsproblematiken och avsaknad av kommunikation, information samt stöd.  
Ledarskap och medarbetarskap ska inte sättas i motsats till varandra. Tvärtom är de något av 
varandras förutsättningar. En chef kan inte nå goda resultat ifall de anställdas medarbetarskap är 
undermåligt och medarbetaren ges ringa möjligheter att utvecklas i sitt medarbetarskap infall chefen 
inte klarar av sin ledaruppgift (ibid). 
 

Cha och Edmondson (2006) hävdar sin rapport When values backfire: Leadership, attribution, and 
disenchantment in a values-driven organization att upplevt hyckleri inte kan undvikas bland dagens 
ledare på grund av den snabba förändringarna som sker i arbetslivet vilket kan göra det mycket 
svårt för dem att hålla sina löften. De anställda ser det som en enkel sak att följa och stödja 
värderingar men de snabba förändringarna i arbetslivet kvarstår fortfarande vilket tvingar även den 
mest engagerade ledaren att fatta svåra beslut rörande organisationens fortlevnad. 
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Cha och Edmondson (2006) skriver också att avsaknad av psykologisk säkerhet kan göra att ledare 
ses som hycklande vilken kan kopplas till brott mot det psykologiska kontraktet och osäkerheten 
som kommer med detta. För att undvika detta menar författarna att ledaren måste komma med täta 
återkopplingar, utredningar av vad de anställda tänker och känner och erbjuda ett öppet klimat som 
gör det möjligt för medarbetarna att uttrycka oro. Anställda behöver också kognitiv och emotionell 
mognad att överväga alternativa förklaringar för ledarnas värdehotande handlingar och är också 
ansvariga när det kommer till att vara öppna och uttrycka sin oro. Buchko (2006) menar att 
författare och forskare behöver fortsätta utveckla kunskapen om ledarskapets roll för att möjliggöra 
och effektivisera den värdebaserade ledningsprocessen. 

Kunda (2006) menar att förändringsprocesser där ledningen vill styra medarbetarna genom kulturen 
och på så vis också medarbetarnas engagemang till organisationen på en annan nivå kan vara bra då 
det ämnar skapa frihet samt ge medarbetarna större ansvar. Det kan dock också bli en sorts 
manipulation som kan leda till brist på frihet istället. Respondenterna i vår studie uttrycker att de 
känner sig kontrollerade. Värdebaserat ledarskap är ett sätt att styra medarbetarna i organisationen 
genom värderingar och en företagskultur men i det här fallet känner sig medarbetarna snarare 
manipulerade och styrda på grund av avsaknad tilltro till ledningen. Vår teori är att de anställda 
kopplar samman implementeringen av värdebaserat ledarskap och omorganiseringen med 
nedskärningarna vilket har lett till att värdebaserat ledarskap har fått en negativ klang bland 
medarbetarna. 

Under våra intervjuer med medarbetarna på företaget framkom det ofta synpunkter på en 
omorganisering som skett inom organisationen som innebar neddragning av personal samt 
besparingar. Vi märkte att medarbetarna kopplar ihop värderingsstyret med besparingar. 
Medarbetarna har en uppfattning om att värderingsstyret inte är till för dem utan något som 
ledningen har anammat för att kunna styra och spara pengar. Vi kan se att implementeringen av 
värdebaserat ledarskap, med fördel, hade kunnat implementerats vid en annan tidpunkt längre ifrån 
omorganiseringen inom organisationen. Detta för att få ett bättre utfall bland medarbetarna.  

7. Slutsats 
 
Vår undersökning visar på att medarbetarna i den här organisationen upplever värdebaserat 
ledarskap som ett kontrollverktyg snarare än något som är ämnat att skapa frihet under ansvar och 
ökad arbetsmotivation. Vi anser att det finns en rad faktorer som har bidragit till att 
implementeringen inte varit helt lyckad. För det första har medarbetarna haft en relativt trygg 
anställning vilket har inneburit att de anställda var trygga i sina arbeten fram till att det blev 
omorganisering med nedskärningar och besparingar. Därför upplever de anställda nu att ledningen 
brutit mot viktiga principer som förut var självklara i organisationen så som öppenhet, trygghet och 
omtanke om personalen. Vi kan tydlig se att majoriteten av intervjupersonerna kopplar ihop 
värderingsstyret med omorganiseringen och att det kan vara en orsak till att värderingsstyret inte har 
uppskattats och tagits emot med öppna armar. Uppfattningen är att ledningen i detta fall hade 
förhoppningarna om att värdebaserat ledarskap skulle bli en “Quick fix” mot den förlorade tilliten 
och arbetsmotivationen i organisationen. Istället borde de ha börjat med att gå till botten med 
orsaken till det förlorade förtroendet och sedan försökt bygga upp tillit för ledningen igen innan de 
införde värdebaserat ledarskap.  
Nu upplever de anställd att detta är ytterligare ett påhitt från ledningens sida för att få de anställda 
att arbeta mer. För att värdebaserat ledarskap ska fungera optimalt i en organisation måste ledningen 
eller ledaren och de anställda ingå i ett omfattande positivt socialt utbytesförhållande, med betoning 
på mental och social gemenskap, närhet, beroende, ömsesidighet och tillit (Kirkhaug, 2015). Enligt 
vår utsago så är organisationen också för stor och fortfarande för splittrad för att en implementering 
av värdebaserat ledarskap ska få full effekt på arbetsmotivationen och effektiviteten. 
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Därför tror vi att värdebaserat ledarskap fungerar bäst på en liten skala, det vill säga mindre 
organisationer där ledare och chefer har tätare umgänge med sina medarbetare och där 
tolkningsproblematiken är lättare att hantera och kontrollera. Vi tror även att det eventuellt måste 
finnas en ganska stark intern organisationskultur med en stark sammanhållning mellan 
medarbetarna och även mellan medarbetare och chefer innan man väljer att implementerar 
värdebaserat ledarskap. I större organisationer med länge avstånd till ledning och ledare finns det 
alltid större risk att meningsskiljaktigheter utvecklas då fler individer ska samspela från olika 
avdelningar och yrkesgrupper.   

Man ska dock också ha i åtanke att det inte har gått så lång tid sedan värderingsstyret 
implementerades och att mer tid kan komma att behövas för att värderingsstyret ska etableras och 
bli en naturlig del i arbetet för alla. Vi ser också att medarbetarna kopplar samman 
implementeringen av värdebaserat ledarskap med en omorganisering som skett inomorganisationen 
som ledde till besparingar och nackdelar för personalen. I våra intervjuer nämnde respondenterna 
detta flertalet gånger.  

Värdebaserat ledarskap är ett styrsätt som är ämnat att påverka medarbetares känslor och tankar och 
på så vis påverkar de anställdas som individer mycket mer än både är mål -och regelstyrning är 
ämnat att göra. Förutsättningarna för att lyckas med implementeringen av värdebaserat ledarskap i 
en organisation krävs det tillit och förtroende för ledningen samt att organisationen är stabil. Därför 
kan det vara bra att undersöka hur pass stor tilliten och förtroendet är för ledningen, eller ledaren 
innan man implementerar värdebaserat ledarskap i en organisation.  
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9. Bilaga: 
 

9.1 Bilaga 1 
Intervjuguide chef 

1. Hur upplever Du (organisationens namn) som arbetsplats? 
2. Vad är din uppfattning om värderingsstyret? 
3. Hur har din yrkesroll förändrats i och med värderingsstyret? 
4. Vad är den största förändringen som har skett sedan värderingsstyret implementerats? 
5. Hur tycker Du att arbetsmotivationen bland de anställda har förändrats eller inte förändrats 

efter implementeringen av värderingsstyret? 
6. Hur ser du på din roll som chef och förmedlare av värderingsstyret? 
7. Vad har du mött för reaktioner på värderingsstyret? 

 

9.2 Bilaga 2 

Intervjuguide medarbetare 
1. Hur upplever du (organisationens namn) som arbetsplats? 
2. Hur ser Du på värderingsstyret? 
3. Vad innebär värderingsstyret för dig i ditt arbete? 
4. Hur har ditt inflytande i arbetet påverkats av värderingsstyret? 
5. Hur har din syn på din yrkesroll påverkats av värderingsstyret? 
6. Hur har din arbetsmotivation påverkats av värderingsstyret? Om du jämför före och efter 

värderingsstyret? 
7. Upplever du att ditt engagemang i arbetet har förändrats i och med värderingsstyret? 

Motivera? 
8. Hur har din chefs ledarskap förändrats i och med värderingsstyret? 
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