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SAMMANFATTNING 

 
Värderingsstyrning är vanligt förekommande i svenska företag, dock finns det en 

problematik med att företag finner det svårt att implementera värderingar. En lyckad 

implementering är avgörande för att värderingarna ska få önskad effekt, vilket är att styra 

medarbetarna att arbeta på ett visst sätt och/eller mot ett visst mål. För att en 

implementering ska bli lyckad krävs en institutionalisering av värderingarna som sker 

genom att värderingarna socialt konstrueras via meningsskapande processer. 

 

Studiens syfte är att skapa förståelse för företags institutionalisering av värderingar. Detta 

genom att beskriva hur företag socialt konstruerar arbetet med implementering av 

värderingar, identifiera och analysera implementeringsstrategier för värderingsstyrning och 

utveckla en modell för implementering av värderingsstyrning.  

 

Studien har genomförts med hjälp av besöksintervjuer och resultatet framhåller att 

användandet av sju implementeringsverktyg i en kombination är att ses som en 

framgångsrik implementeringsstrategi för värderingsstyrning. Intentionen med 

implementeringsverktygen är att underlätta medarbetarnas meningsskapande process 

genom att social konstruera en mening med och förståelse för värderingars 

institutionalisering.  Denna mening med och förståelse för värderingarna skapas genom en 

implementeringsstrategi innehållande implementeringsverktyg med olika grader av 

interaktion.  

 

 

Nyckelord: Implementeringsstrategi, Värderingsstyrning, Större företag, Institutionell 

teori, Social konstruktionism, Meningsskapande.  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Management by belief systems is common among Swedish companies’, however, many 

companies find it difficult to implement values. A successful implementation is critical for 

the values to get the desired effect, which is to control the employees to work in a certain 

way and/or toward a given objective. For an implementation to be successful, it requires an 

institutionalization of values which is done by a social construction of the values through 

the sensemaking process. 

 

The purpose of this study is to create an understanding of companies’ institutionalization 

of values. This by: describing how companies’ social construct the implementation of 

values, identify and analyze the implementation strategies for the belief systems and 

develop a model for implementation of management by belief systems. 

 

The study was conducted using interviews, and the result indicates that the use of seven 

implementation tools in a combination is seen as a successful implementation strategy for 

the management by belief systems. The purpose of the implementation tools is to facilitate 

employees' sensemaking process through the social construction of meaning with and 

understanding of values institutionalization. This meaning with and understanding of the 

values is created by an implementation strategy containing implementation tools with 

different degrees of interaction. 

 

 

Keywords: Implementation, Management by belief system, Lager companies, Institutional 

theory, Social constructionism, Sensemaking. 
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1. INTRODUKTION 

I följande kapitel introduceras studiens ämnesområde samt det problemområde som 

identifierats. Problemdiskussionen landar i studiens huvudsakliga syfte, som innehåller tre 

stycken delsyften. Introduktionskapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets fortsatta 

disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Styrning av olika karaktär har en betydande roll för framgångsrika företag. Styrning 

definieras som ”de verktyg eller tillvägagångssätt som ledningsgrupper använder sig av 

för att få medarbetare på alla nivåer i företaget att arbeta i enlighet med företagets mål” 

(jmf. Nilsson, 2003; Simons, 1995; Merchant & Van der Stede, 2007). De verktyg och 

tillvägagångssätt som åsyftas i definitionen är ofta unika för det enskilda företaget och det 

ger därför en ökad svårighet och komplexitet i att beskriva begreppets definitiva innebörd 

(Ludvigsson Alinder & Olsson, 2010). Det övergripande syftet med styrning är dock att 

styra medarbetarna mot specifika mål och att få en genomgående målbild i hela företaget 

så att önskat resultat uppnås. Enligt Judge, Douglas och Kutan (2008) är företag att se som 

sociala och kulturella system och därmed agerar de inte alltid rationellt, utan handlingarna 

påverkas av företagets historia och omgivning (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styre, 

2012). Det är på grund av detta som företag behöver använda sig av en passande 

styrningsform för att få alla inom företaget att jobba åt samma håll och på så sätt uppnå 

sina mål. Styrning kan därmed användas för att skapa en typ av kontroll över hur 

medarbetarna i företaget agerar (ibid). 

 

Styrning kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär, och värderingsstyrning är 

ett exempel på styrning av icke-finansiell karaktär som innebär att företag skapar sig en 

identitet som sammansvetsar företaget och avser att bidra till ökad inre effektivitet och 

måluppfyllelse (Cordial, 2005). Enligt Simons (1995) är värderingsstyrning en viktig del i 

företags styrning. Detta beror främst på att affärsvärlden blir alltmer komplex och 

medarbetarna behöver riktlinjer att luta sig mot för att förstå det företag de arbetar för och 

dess motiv. För att ledningen ska skapa någon form av kontroll över hur medarbetarna 

agerar i olika situationer kan de välja vad som ska fungera som medarbetarnas riktlinjer 

(Weick, 1995). Dessa riktlinjer är att tolka som de värdeord som ligger till grund för alla 

beslut som fattas i företaget. Fortsättningsvis kommer begreppen värdeord, 

kärnvärderingar och värderingar att användas synonymt. När medarbetarna försöker skapa 

en förståelse för värderingarna så blir de socialt konstruerade. Med värderingsstyrning 

menas i denna studie fortsättningsvis de framtagna värderingar som företag har för att styra 

medarbetarna i hur de ska agera i olika situationer. Enligt Cordial (2006) är 

värderingsstyrning en högt prioriterad fråga på företags agenda, vilket tyder på att det är ett 

aktuellt ämne inom styrning.  

 

Flertalet författare, däribland Cordial (2005) och Devero (2002), påvisar i sina studier 

många fördelar för företag att arbeta med värderingsstyrning. Bland annat nämner Cordial 

(2005) möjligheten att skapa positiva marknadsbudskap som en fördel med detta och 

Argandona (2003) påvisar att värderingar gynnar företags lönsamhet, eftersom de har en 
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säljande effekt. Devero (2002) påtalar bland annat att värderingsstyrning skapar lojala 

medarbetare. Även O’Reilly (1989) beskriver värderingar som viktiga, vilket han 

motiverar med två anledningar varav den ena är att värderingsstyrning ökar medarbetarnas 

engagemang för och lojalitet gentemot företaget. En annan betydande aspekt inom 

värderingsstyrning är att företagets värderingar ska accepteras av medarbetarna (Malmi & 

Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) är inte ensamma med att påpeka vikten av 

acceptans vid en implementering av värderingar i ett företag. Detta är något som flertalet 

författare och forskare benämnt som en betydande del i implementeringsarbetet (Cordial, 

2005; Simons, 1995). För att en lyckad implementering ska kunna ske är det centralt att 

värderingarna blir institutionaliserade på arbetsplatsen. Detta sker via social konstruktion 

av värderingar och utgör den meningsskapande processen för medarbetarna.   

 

En lyckad implementering är avgörande för att syftet med värderingarna, vilket är att styra 

medarbetarna att jobba på ett visst sätt och/eller mot ett visst håll, ska uppfyllas. Detta 

styrks av Lencioni (2002), som säger att värderingar som är dåligt implementerade i 

verksamheten snarare kan stjälpa än hjälpa företaget. Ett potentiellt problem är att om ett 

företag inte lyckas implementera värderingarna i verksamheten, tappar värderingarna sin 

funktion som styrmedel.  För att lyckas med en implementering har tidigare studier 

identifierat användandet av implementeringsverktyg som betydande. Ett exempel på ett 

sådant implementeringsverktyg är ledarskap, som nämns av flertalet författare (Cordial, 

2005; O’Reilly, 1989; Knoer, 2011). 

 

Tidigare forskning har till största del riktat in sig på de finansiella styrmedlen, såsom 

budgetstyrning. De icke finansiella styrmedlen däremot, mer specifikt värderingsstyrning, 

är mer outforskade (Borglund & Holmberg, 2007). Detta trots att de flesta svenska företag 

använder sig av denna typ av styrning (Cordial, 2005). Borglund och Holmberg (2007) har 

i sin studie även identifierat att företag finner det svårt att lyckas implementera 

värderingarna i verksamheten, och att detta är ett område som behöver ytterligare 

forskning. Vidare säger Vrakking (1995) att en implementering ofta misslyckas. På grund 

av ovanstående faktorer har vi identifierat ett kunskapsgap som vår studie avser adressera. 

Kunskapsgapet utgörs därmed av att det finns en brist på tidigare forskning avseende hur 

företag implementerar värderingsstyrning, detta trots att värderingsstyrning är vanligt 

förekommande i svenska företag (Cordial, 2005). 

 

1.1.1 Studiens syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för företags institutionalisering av värderingar. 

Detta genom att (1) beskriva hur företag socialt konstruerar arbetet med implementering av 

värderingar, (2) identifiera och analysera implementeringsstrategier för värderingsstyrning 

och (3) utveckla en modell för implementering av värderingsstyrning.  

 

1.2 Fortsatt disposition  
Studiens fortsatta disposition presenteras i figur 1:1. I det andra kapitlet återges den teori 

som studien utgår från. Vidare presenteras i det tredje kapitlet de metodval som gjorts för 

att uppfylla studiens syfte och i det fjärde kapitlet presenteras den information erhållits vid 

intervjuerna. Analysen av empirin i förhållande till teorin sker i det femte kapitlet. I det 

sjätte och sista kapitlet återges studiens slutsatser och den avslutande diskussionen, även 

rekommendationer för fortsatt forskning återfinns här.  
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Figur 1:1 - "Studiens fortsatta disposition" 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för studien. 

För att uppnå studiens syfte har företags implementeringsstrategi av värderingsstyrning 

studerats i ljuset av institutionell teori. Kapitlet inleds med en presentation av institutionell 

teori samt social konstruktionism, och fortsätter sedan med värderingsstyrning samt 

implementering. Detta kapitel innehåller både tidigare forskning och beskrivning av teori. 

Slutligen landar den teoretiska referensramen i en analysmodell som har tagits fram för att 

möjliggöra en analys av empirin utifrån den teoretiska referensram som studien bygger på. 

 

 
2.1 Institutionell teori 
Scott (2008, s 48) beskriver en institution som något som består av ”reglerande, normativa 

och kultur-kognitiva element som, tillsammans med tillhörande aktiviteter och resurser, 

verkar för att skapa stabilitet och mening till det sociala livet”. Enligt North (1990) är 

institutioner de riktlinjer, vilka är socialt konstruerade av människor, som styr mänsklig 

samverkan. Dessa riktlinjer utgör en typ av vägledning som ska ge struktur åt vardagslivet 

så att människor vet hur de ska agera i olika situationer (ibid). Enligt Lundquist (1992) 

finns det en stark koppling mellan institutioner och värderingar. Eftersom alla institutioner 

är socialt konstruerade så behövs det värderingar som är individuella och utformade för 

den specifika institutionen (ibid), detta för att de ska kunna fungera som riktlinjer för 

medarbetarna.  

 

Scott (2008) menar att alla företag är socialt konstruerade, detta då de påverkas av 

institutionella regler om vad som anses vara socialt accepterat. Värderingar som är 

institutionaliserade hjälper till att skapa uppfattningen om vad som är socialt accepterat på 

arbetsplatsen. På grund av att företag är socialt konstruerade menar Scott (2008) att all 

interaktion, åtminstone till viss del, är institutionaliserad. Inom den moderna 

organisationsforskningen är den institutionella teorin av central betydelse, då flertalet 

forskare påvisat att företag är institutionaliserade (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 

2012). Institutionell teori handlar om att se företag som mer än bara enheter som 

producerar varor eller tjänster, de är också sociala och kulturella system (Judge, Douglas & 

Kutan, 2008). Den institutionella teorin ifrågasätter företags rationalitet och bygger på 

tesen att företag påverkas av både dess historia, dess omgivning och samhället (Eriksson-

Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2012).  

 

Institutionalisering innebär att såväl sociala processer som skyldigheter får en betydande 

roll som kan liknas vid sociala regler (Meyer & Rowan, 1977). Dessa sociala regler 

avspeglas i människors tankebanor och handlingar (ibid). Det är därmed av stor vikt att 

företag är medvetna om att det finns institutionella regler som kan komma att verka som 

osynliga krafter, och på så sätt påverka företagsstrukturer och implementeringsarbetet av 

värderingsstyrning (ibid). Dessa osynliga krafter verkar ofta så att företag över tid blir mer 

och mer homogena sinsemellan, exempelvis i hur de konstruerar sin 

implementeringsstrategi för värderingsstyrning, och enligt DiMaggio och Powell (1983) 
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kan denna process bäst beskrivas med begreppet isomorfism. Detta begrepp innebär ”att 

organisationer blir mer lika varandra” (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2012, s. 

287).  

 

2.1.1 Institutionens tre pelare 
Enligt Scott (2008) består institutioner av tre olika typer av pelare, vilka är den reglerande, 

den normativa och den kultur-kognitiva pelaren. I vissa institutioner är en av dessa mer 

dominant, men i de allra flesta institutioner så samarbetar alla pelarna och kompletterar 

varandra (ibid). För att skapa balans i ett företag behövs alla tre pelare beaktas, och därför 

är alla tre viktiga att förstå. DiMaggio och Powell (1983) definierar istället för Scotts tre 

pelare, tre olika typer av institutionella isomorfismer: tvingande, mimetisk och normativ.   

Scotts reglerande pelare (2008) kan liknas med DiMaggio och Powells tvingande 

isomorfism (1983). Denna pelare betyder att institutioner styrs av högre och starkare 

krafter och regler, vilka kan komma att påverka de formella och informella värderingar 

som finns inom företag. Denna pelare styr och standardiserar det sociala beteendet genom 

begränsningar och regler (Judge, Douglas & Kutan, 2008). De värdeord som företag styr 

med kan med fördel anpassas efter dessa regler. 

 

Den andra pelaren i Scotts modell är den normativa (2008), vilken motsvaras av DiMaggio 

och Powells normativa isomorfism (1983). Denna pelare styr beteendet via normer som 

enligt DiMaggio och Powell (1983) grundar sig i professionalism. Det är även här 

värderingarna kommer in, och det är således denna pelare företag påverkar via 

värderingsstyrning. Den normativa pelaren beskriver de normativa förväntningar som finns 

på hur medarbetare inom företaget ska agera (Scott, 2008). Således är det den normativa 

pelarens uppgift att styra det sociala beteendet hos medarbetarna, och även att främja social 

interaktion på arbetsplatsen (ibid). Vidare menar Scott (2008) att den normativa pelaren 

syftar till att skapa förståelse för vad som anses vara legitimt beteende. Scott (2008) 

nämner även att den normativa pelaren tilldelar såväl rättigheter som skyldigheter. Dock är 

värderingarna ofta uttryckt i positiva termer enligt Argandona (2002), och behandlar därför 

sällan vilka skyldigheter medarbetaren har. 

 

Den tredje pelaren är den kultur-kognitiva, som är att liknas med DiMaggio och Powells 

mimetiska isomorfism (1983). Denna grundar sig på de värderingar som tas för givet och 

som delas av företaget utan att de behöver uttalas (Scott, 2008). Scott (2008) menar att 

symboler, såsom ord och gester, formar en mening som individer sedan applicerar på vissa 

objekt och aktiviteter. Denna mening skapas dock inte förrän det sker en interaktion 

medarbetarna emellan (ibid). Vidare menar Scott (2008) att hänsyn tas till att medarbetare 

inte agerar objektivt, utan att det alltid finns en subjektiv sida av hur de agerar. Därför kan 

företag med fördel socialt konstruera riktlinjer eller värderingar för agerandet inom 

företaget för att på så sätt uppnå ett önskvärt beteende hos medarbetarna. 

 

2.2 Social konstruktionism 
Perspektivet inom social konstruktionism är att verkligheten är socialt konstruerad, och 

med detta menas att verkligheten är en sammansättning av mänsklig interaktion och 

kollektivt handlande (jmf. Berger & Luckmann, 1966). Ur ett styrningsperspektiv är detta 

något som kan komma att påverka effekten av olika typer av handlingar och förändringar 

som ledningen försöker genomföra, däribland införandet av värderingsstyrning. Begreppet 
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social konstruktion kan ses som motsats till individualism (Hacking, 1999), eftersom den 

säger att företag tjänar på att ha värderingar som är socialt konstruerade och accepterade på 

gruppnivå och inte enbart på individnivå. Vidare påtalar O’Reilly (1989) att företagets 

medarbetare socialt konstruerar en gemensam förståelse för hur något ska utföras, och 

värderingar är därmed att ses som en typ av socialt konstruerat styrsystem. Grunden i 

social konstruktionism är att verkligheten konstrueras via interaktion mellan människor 

(ibid). Detta blir extra tydligt i vissa situationer med hög press, tydliga interna regler och 

då individer bryr sig extra mycket om vad andra tycker (O’Reilly, 1989). En sådan 

situation är på arbetsplatser där medarbetarna befinner sig i en miljö som är starkt präglad 

av regler och värderingar. Det är värdeordens uppgift att reglera hur medarbetarna 

förväntas förhålla sig till varandra och till sitt arbete. 

 

De processer och aktiviteter som leder till hur medarbetare uppfattar olika fenomen, och 

därmed värderingsstyrningen, kan anses vara socialt konstruerade (Berger & Luckmann, 

1966). Exempel på sådana socialt konstruerade processer och aktiviteter kan vara de 

implementeringsverktyg företag använder för värderingars institutionalisering. 

Värderingarna som företag använder i sin styrning är att betrakta som vad Hacking (1999) 

beskriver som idéer. Han tydliggör även att dessa värderingar kan vara kollektiva, och 

därmed socialt konstruerade på arbetsplatsen (ibid).  

 

Hosking (2011) förklarar interaktion som ett begrepp som beskriver prestationer. 

Interaktion kan komma att konstruera relationella verkligheter personer emellan via till 

exempel möten (ibid). Dessa prestationer innefattar en rad olika relationella uttryck, varav 

språket är en av dessa. För att värderingar ska få önskad styreffekt, är språkets utformning 

av central betydelse då det är en nyckel för att kommunikationen på arbetsplatsen ska 

fungera (ibid). Kommunikationen är i sin tur en nyckel för att interaktionen inom företaget 

ska fortskrida (Hosking, 2011). Interaktionens roll är central för att värderingarna och dess 

betydelser ska bli socialt konstruerade och institutionaliserade. Detta bekräftas även av 

Berger och Luckmann (1966) som menar att alla individer har olika uppfattningar om 

saker och ting, och därmed har språket och dess utformning en betydande roll när det 

handlar om att kommunicera ut värderingarna i verksamheten så att de uppfattas unisont av 

medarbetarna. Berger och Luckmann (1966) menar även att dessa uppfattningar inte bara 

skiljer sig åt mellan medarbetare, utan att de också kan skilja sig åt mellan olika situationer 

och sociala sammanhang. Detta kan appliceras på tanken om vikten av att tydliggöra 

värdeordens betydelse för just det specifika företaget som anammar dem. Detta för att 

möjliggöra för medarbetarna att skapa en mening med och förståelse för värderingarna. 

 

2.2.1 Meningsskapande 
Meningsskapande handlar enligt Weick (1995) om att människor försöker skapa en mening 

med de händelser som de är med om. Även Scott (2008) talar om meningsskapande, då han 

inom den kultur-kognitiva pelaren påtalar betydelsen av att skapa en gemensam mening 

med värderingarna. Meningsskapande kan betraktas som en komponent för 

institutionaliseringen av värderingarna, vilka är en social konstruktion (Weick, 1995). 

Dessa sociala konstruktioner, och hur människor skapar en mening med införandet av 

värderingarna, kan därmed ses som ett steg i implementeringsprocessen som är avgörande 

för att medarbetarna ska ta till sig värderingarna. Meningsskapande är i ett retrospektiv och 

handlar om att skapa mening genom att göra tillbakablickar (Weick, 1995). Detta beskrivs 
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med att människor enbart kan veta och förstå vad de har gjort och vad som hänt först efter 

händelsen har skett (ibid).  

 

Ifvarsson (2003) har identifierat en meningsskapande process som förändringar, och 

därmed även implementering av värderingsstyrning, genomgår för att de ska uppfattas som 

meningsfulla. Kortfattat beskriver denna process hur graden av kommunikation och 

interaktion varierar genom implementeringsprocessens gång och hur medarbetare på detta 

sätt skapar en mening med implementeringen av värderingarna (ibid). Detta 

meningsskapande sker enligt Ifvarsson (2003) både på grupp- och individnivå. Processen 

kan ses som slutförd när det infinner sig en känsla av att implementeringen av 

värderingarna är välförstådd, och handlingarna inom företaget per automatik sker i enlighet 

med värderingarna (ibid). När processen är slutförd finns inte längre något behov av att 

diskutera meningen med värderingarna eftersom alla berörda parter har skapat en 

gemensam mening med implementeringen av värderingarna (Ifvarsson, 2003). 

 

Detta perspektiv tar även upp vikten av att skapa en identitet, vilken kan vara både 

individuell och kollektiv (Weick, 1995). Värderingarna hjälper till att skapa företagets 

identitet som sedan medarbetarna använder för att skapa en mening, vilket i sin tur leder 

till att medarbetarna vet hur de ska agera i olika situationer (ibid).  

 

2.3 Värderingsstyrning 
Termen värderingsstyrning kan delas in i två komponenter, där den första är värdering. 

Värderingar beskrivs av Hofstede och Hofstede (2005) som benägenheten att föredra ett 

visst affärsmässigt agerande över ett annat. Denna syn på värderingar delas även av 

Rokeach (1973) som beskriver värderingar som en övertygelse om att det valda agerandet 

är bättre än dess motsats. Den andra komponenten är styrning, vilket är ett mer 

svårdefinierat begrepp på grund av dess breda betydelse samt att olika författare definierar 

det olika (Nilsson, 2003; Simons, 1995; Merchant & Van det Stede, 2007). Syftet med 

styrning är dock ofta detsamma, det vill säga att försäkra sig om att medarbetarna inom 

företaget följer sina anvisningar (Macintosh & Quattrone, 2010), vilket i sin tur leder till 

målöverensstämmelse (Flamholtz, Das, & Tsui, 1985). Inspirerat av ovanstående litteratur 

och författare, så definieras styrning som ”de verktyg eller tillvägagångssätt som 

ledningsgrupper använder sig av för att få medarbetare på alla nivåer i företaget att 

arbeta i enlighet med företagets mål”.  

 

När dessa två komponenter, det vill säga värderingar och styrning, kopplas ihop till ett 

sammansatt ord bildar de termen värderingsstyrning. Enligt Cordial (2005, s.10) är 

värderingsstyrning ”att styra, stimulera och stödja ledare och medarbetare med 

gemensamma värderingar och beteenden i syfte att främja verksamhetens 

prestationskultur.” Värderingsstyrning anses vara implementerad i ett företag när 

uppfattningen om värderingarna delas över gränserna, såsom avdelningar och nivåer, och 

därmed styr beteendet (Wiener, 1988). Enligt Swidler (1986) är olika värderingar 

förklaringen till varför olika medarbetare agerar olika i samma situation, då alla beslut 

styrs av värderingar (Argandona, 2003). Det är därför av stor vikt att de anställda inom ett 

företag delar samma värderingar när de befinner sig på arbetsplatsen, så att alla agerar på 

liknande sätt i liknande situationer.  
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Syftet med värderingsstyrning är enligt Lencioni (2002) att ge företag en identitet för att på 

så sätt stödja och guida medarbetarna i sitt dagliga arbete, samt för att särskilja sig från 

konkurrenterna. Det är centralt att värderingarna genomsyrar verksamheten för att 

styrningen ska få full effekt, och att medarbetarna hela tiden blir påminda om att det är 

dessa värderingar som ska styra alla beslut som tas i företaget (ibid). Ytterligare ett syfte är 

att skapa en gemensam föreställning om hur medarbetare i ett företag uppfattar och 

bedömer värdet av något, vilket i sin tur gör att de känner sig trygga i arbetssituationen 

(O’Reilly, 1989). Detta resulterar i sin tur i att ledningen får en känsla av att medarbetarna 

är under kontroll och därmed agerar i ledningens intresse (ibid). Värderingsstyrning kan 

ses som ett komplement till annan typ av styrning, däribland målstyrning, eftersom den 

sätter ramar för beteendet och hur företaget ska uppnå målen (Cordial, 2005).  

 

Såväl Simons (1995) som Cordial (2005) påtalar vikten av att värderingarna är accepterade 

och genuina, med andra ord institutionaliserade. Detta för att underlätta implementeringen 

och medarbetarnas vilja att arbeta i enlighet med dem. De värderingar som företaget styr 

med behöver emellertid inte vara särskilt många för att skapa en stark och gemensam 

kultur inom företaget, utan det räcker ofta med några få värderingar (O’Reilly, 1989). Det 

som är avgörande är att värderingarna är starkt förankrade och institutionaliserade bland 

medarbetarna, samt att medarbetarna vågar stå upp för värderingarna och berätta för 

varandra när de anser att någon inte lever upp till värderingarna (ibid). 

 

2.3.1 Fördelar med värderingsstyrning 
Fördelarna med att arbeta med värderingsstyrning är många, och en av dessa är att det ger 

företag strategiska fördelar som sedan visar sig resultatmässigt (Devero, 2002). Även 

Cordial (2005) påvisar i sin studie flertalet fördelar med att arbeta med värderingsstyrning, 

där den främsta av dessa är en ökad intern effektivitet. Andra vinningar med denna typ av 

styrning är att företaget uppvisar ett enhetligt intryck gentemot intressenter, samt att det 

skapas en identitet som håller ihop företaget (ibid). O’Reilly (1989) pratar om vikten av att 

mäta prestationer för att få dem utförda på rätt sätt. Eftersom att alla prestationer, som till 

exempel beteende, inte går att mäta i monetära termer, tid eller liknande, så förespråkar 

han användandet av värderingsstyrning som ett komplement till övrig styrning (ibid). Att 

företag kan styra prestationer som är svåra att mäta, såsom beteenden, är därmed 

ytterligare en fördel med att använda värderingsstyrning. Vidare påpekar Argandona 

(2003) vikten av att en chef förstår värderingarnas betydelse och dess avgörande roll för ett 

företags långsiktiga framgång. 

 

Även Simons (1995) benämner vikten av värderingsstyrning som en del i ett företags 

styrning. Simons (1995) nämner att det vid värderingsstyrning handlar om att komma åt 

medarbetarnas mjuka sida, så att de känner att företaget har en själ med viktiga 

kärnvärderingar och riktlinjer. I och med detta vill företagsledningen skapa en stolthet hos 

medarbetarna och en mening med arbetet (ibid), och genom detta kan värderingarna bli 

socialt konstruerade och institutionaliserade. O’Reilly (1989) påvisar att 

värderingsstyrning skapar engagerade och lojala medarbetare med en känsla av tillhörighet 

till företaget, vilket i sin tur leder till medarbetare som är motiverade att gå till sitt arbete 

och att arbeta i riktning mot företagets mål. Dock påtalar Cordial (2006) i sin studie att det 

är ledningens ansvar att se till att affärerna utförs i enlighet med värderingarna och att det 

finns en direkt koppling och uppföljning till dessa. 
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2.4 Implementering 
Fullan och Pomfret (1977) framhåller att målet med implementering är att uppnå 

överensstämmelse mellan dess tänkta och dess faktiska användning. Detta kan därmed ses 

som att det företaget implementerat, det vill säga värderingarna, blivit institutionaliserade. 

Vidare beskriver Lundquist (1992) att en styrningsåtgärd, såsom värderingsstyrning, blir 

institutionaliserad när ledningens önskade åtgärd och medarbetarens faktiska efterlevnad är 

i kongruens med varandra. Om implementeringen antar ett top-down perspektiv så innebär 

det att beslut fattas i toppen av företaget för att sedan implementeras neråt (Pressman & 

Wildavsky, 1984). Genom denna typ av implementering utformar ledningen värderingar 

som ska vägleda medarbetarna att handla i den riktning som ledningen vill (ibid).  

 

2.4.1 Implementeringsverktyg 
Enligt Dahlgaard, Kristensen och Kanji (1994) kan företag, i ett inledande skede av 

implementeringsprocessen, tjäna på att överblicka nuvarande situation för att sedan kunna 

skapa en strategi för implementeringen. Detta för att implementeringsstrategin ska 

anpassas efter företagets specifika förutsättningar och mål. Vidare beskriver Vrakking 

(1995) att tiden mellan värderingarnas uppkomst och dess implementeringsstart inte får bli 

för utdragen, detta för att öka chansen för en lyckad implementering. Kaplan och Norton 

(2000) påtalar även medarbetarnas informationstillgång som en viktig aspekt att beakta vid 

implementeringsarbete. Informationstillgångens omfattning är av betydelse för att 

informationen ska kunna förstås av alla medarbetare och på så sätt få önskad effekt, det vill 

säga det är svårt för individer att genomföra en plan de inte förstår fullt ut (ibid). Kaplan 

och Norton (2000) påtalar även betydelsen av en i förhand genomtänkt och framtagen plan, 

i detta fall en strategi för hur företaget ska implementera de värderingar som företaget ska 

styras efter. 

 

Cordial (2005) identifierade ett mönster bland företag, vad gäller hur de omsätter 

värderingarna i beteende och handlande. De vanligaste implementeringsverktygen för 

värderingsstyrning är olika typer av utbildningar, samt att företagen använder sig av 

utvärderingar för att försäkra sig om att de framtagna värderingarna efterlevs (Cordial, 

2005). Gemensamt för Knoer (2011), Cordial (2005) och O’Reilly (1989) är att de alla 

talar om vikten av ett starkt ledarskap för att uppnå en lyckad implementering, och därmed 

framhåller de vikten av att företaget har pålitliga budbärare som lever som de lär. För att 

medarbetarna ska ta värderingarna på allvar och börja arbeta i enlighet med dem, så krävs 

det att cheferna inte enbart uttalar värderingar utan att de även tydligt och konsekvent 

agerar i enlighet med dem (O’Reilly, 1989).  

 

Knoer (2011) har identifierat tre huvudsakliga implementeringsverktyg för en lyckad 

implementering, vilka är (1) de rätta förutsättningarna, (2) engagerad personal och (3) 

kommunikation. Med de rätta förutsättningarna menar författaren att 

grundförutsättningarna för själva implementeringen är uppfyllda (ibid). I detta fall kan de 

rätta förutsättningarna handla om att det finns en framtagen plan för hur implementeringen 

av värderingarna ska ske. Ansoff, Declerck och Hayes (1976) skriver liksom Knoer (2011) 

att det krävs de rätta förutsättningarna för att lyckas med en implementering, och enligt 

dem är dessa förutsättningar; utbildade och motiverade ledare, strategisk plan, stödjande 

system samt struktur. Det är även av stor vikt att inte försumma de ”klassiska” verktygen 

av implementeringen såsom möten, symboler, historier och belöningar (Argandona, 2003).  
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Lundquist (1987) talar om tre olika steg för en lyckad implementering, vilka är att 

medarbetarna (1) förstår, (2) kan och (3) vill genomföra en förändring. Dessa tre steg 

behövs alla för att kunna uppfylla det första implementeringsverktyget rörande de rätta 

förutsättningarna. Detta eftersom det är av största vikt att medarbetarna inte missförstår 

ledningens intentioner med implementeringen av värderingsstyrningen (Lundquist, 1987). 

Kortfattat innebär att förstå att medarbetarna begriper innebörden med 

värderingsstyrningen, det vill säga att de förstår vad syftet med detta är (Lundquist, 1992). 

Att kunna handlar om medarbetarnas förmåga att verkställa och handla efter värderingarna. 

Med detta menas att medarbetarna besitter rätt kunskap och handlingsförmåga att 

verkställa dem (ibid). Lundquist (1992) beskriver att vilja som faktorn som avgör huruvida 

medarbetarna vill verkställa värderingsstyrningen. Ett exempel på detta är om företagets 

värderingar starkt strider mot medarbetarens personliga värderingar och dess villighet att 

arbeta i enlighet med dem därför är låg. Även Cordial (2006) påvisar att det krävs en 

individuell kraft från medarbetarens håll, vilket innebär att det finns en individuell vilja hos 

medarbetarna att arbeta i enlighet med värderingarna. 

 

Det andra implementeringsverktyget som identifierats av Knoer (2011) för en lyckad 

implementering av värderingar i ett företag är att personalen är engagerad och delaktig. 

Synen på vikten av delaktiga medarbetare delas även av O’Reilly (1989) som dessutom 

nämner att det skapar en positiv känsla hos medarbetarna om deras synpunkter värderas 

och tas till vara på av ledningen. Enligt Knoer (2011) kan en hjälp i att skapa engagerade 

och delaktiga medarbetare vara att utse engagerade förespråkare på olika nivåer i företaget, 

detta för att implementeringen ska genomsyra hela företaget och få så stor genomslagskraft 

som möjligt. O’Reilly (1989) påvisar även att delaktighet fungerar som en motiverande 

faktor, som i sin tur leder till att medarbetarna tar mer ansvar för sitt agerande om de själva 

varit med och tagit fram förutsättningarna för det. Dock nämner Vrakking (1995) att 

personalens deltagande med fördel kan vara under kontrollerade former, för att försäkra att 

implementeringen blir rätt utförd.  

 

Knoer (2011) identifierar kommunikation, vilket är hans tredje implementeringsverktyg, 

som den viktigaste delen i implementeringsarbetet. Förmågan att kunna kommunicera med 

alla mearbetare i företaget är nyckeln till att lyckas implementera alla förändringar i ett 

företag. Att kommunikation är ett viktigt implementeringsverktyg är en syn som delas av 

flertalet författare (Cordial, 2005; O’Reilly, 1989; Guttman & Hawkes, 2004; Lundquist, 

1987). Vrakking (1995) framhåller att den idealiska kommunikationen är en kombination 

av top-down och bottom-up kommunikation, vilket betyder att det sker en interaktion i alla 

riktningar.  

 

2.4.2 Identifierade svårigheter vid implementering 
En gemensam slutsats i tidigare studier är ledarnas svårigheter att bibehålla värderingarnas 

önskade syfte och effekt efter implementeringen (jmf. Cordial, 2005; O’Reilly, 1989; 

Argandona, 2003). Cordial (2005) talar i sin studie om ett antal avgörande utmaningar som 

företag kan möta i detta arbete, och de flesta handlar om att ha övertygelse, tydlighet och 

tålamod. Upadhyay, Basu, Adhikary och Dan (2010) påvisar att många implementeringar 

bland annat misslyckas på grund av dålig planering och dåligt ledarskap. Dåligt ledarskap 

innefattar bland annat låg grad av stöd gentemot medarbetarna (ibid). O’Reilly (1989) 

påtalar även vikten av att motivera medarbetarna, vilket uppnås genom att belöna det rätta 

beteendet genom till exempel uppskattning eller bonus. På så sätt skapas en känsla av 
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tillhörighet hos medarbetaren (ibid). Ett företag kan inte heller tvinga medarbetarna att 

anamma värderingar som de inte delar personligen, men däremot kan de kräva att de ska 

arbeta i enlighet med dem på arbetstid (Argandona, 2003). Även vikten av att företaget har 

”rätt värderingar” har visat sig vara en avgörande faktor för värdeordens fortlevnad i 

företag (Cordial, 2005). Det är även centralt, för att nå de resultat företaget är ute efter, att 

företaget inte försöker implementera värderingar för snabbt, utan låter 

implementeringsprocessen ta den tid den kräver (Argandona, 2003).  

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Studiens analysmodell, vilken presenteras i figur 2:1 nedan, bygger på ett perspektiv om att 

alla företag agerar efter institutionella regler och att de därmed är sociala konstruktioner 

(Scott, 2008). De flesta förändringssituationer påverkas av institutionella krafter och därför 

påverkas även företag av detta vid implementering av värderingsstyrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figur 2:1 - "Teoretisk analysmodell" 

 

 

Värdeorden är till viss del redan institutionaliserade när de tagits fram eftersom de uppstått 

ur en institution med institutionella mål och visioner. Dock är det centralt att de genomgår 

en process av social konstruktion som möjliggör för medarbetarna att skapa både en 

individuell och en kollektiv förståelse för och mening med, värderingarna. Därmed är pilen 

i analysmodellen att ses som en processpil. För att hjälpa till att skapa denna mening och 

förståelse kan företag med fördel använda sig av olika implementeringsverktyg som 
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konkretiserar värderingarnas syfte och betydelse för institutionalisering. Dessa 

implementeringsverktyg utgör komponenter för en lyckad implementeringsstrategi för 

värderingsstyrning. När värderingarna väl gått igenom denna process är de att se som 

institutionaliserade, vilket har en central betydelse för att värderingarna ska få önskad 

effekt i företaget. Detta innebär att de är förankrade i de normer, kulturer och regelverk 

som finns inom företag och att de anses accepterade av medarbetarna.  
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3. METOD 

I följande kapitel presenteras den metod som använts vid genomförandet av studien, detta 

val har sin utgångspunkt i vilken metod som passar studiens syfte. Inledningsvis diskuteras 

valet av metodsynsätt och angreppssätt, och kapitlet fortsätter sedan med en presentation 

av vald undersökningsansats och undersökningsstrategi. Avslutningsvis återges en 

genomgång av studiens metodproblem.  

 

 

3.1 Metodsynsätt 
Vid valet av datainsamlingsmetod beaktades vilken metod som passar studiens syfte och 

enligt detta resonemang ansågs kvalitativ metod vara lämpligast. Detta då det övergripande 

karaktärsdraget för denna metod är att skapa förståelse för ett visst fenomen (Bryman & 

Bell, 2005) vilket går i linje med studiens syfte. För att få en djup förståelse för hur 

implementeringsstrategier av värderingar kan se ut och varför strategierna ser ut som de 

gör, var det viktigt att gå på djupet med några få aktörer. Detta eftersom det var kvaliteten 

som var viktig och inte kvantiteten. Denna förståelse kan bäst uppnås genom data i form av 

processbeskrivningar och ord (Björklund & Paulsson, 2003). Insamlingen av denna data 

har i denna studie skett genom intervjuer (ibid). Vid användandet av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod uppnås också hög grad av intern giltighet, vilket innebär att en 

verklig förståelse för hur företag arbetar med implementering av värderingar fås (Jacobsen, 

2002). 

 

3.2 Angreppssätt 
Angreppssättet i denna studie grundades i huvudsak på ett aktörssynsätt, eftersom studien 

ämnade söka förståelse för hur de valda företagen arbetat med implementering av 

värderingar. Aktörssynsättet är ett subjektivt synsätt, vilket innebär att fokus ligger på att 

förstå implementeringsstrategin ur en enskild aktörs syn på denna (Arbnor & Bjerke, 

1994). I denna studie var det alltså aktörens syn på implementeringen av företagets 

värderingar som var av intresse. Denna studie utgick därmed från att verkligheten är en 

social konstruktion som människan både påverkas av och påverkar, och undersökningen är 

därmed beroende av den valda aktörens erfarenhet och handlande (Björklund & Paulsson, 

2003). Detta val av angreppssätt passar även väl ihop med vald datainsamlingsmetod, 

vilken är av kvalitativ karaktär, eftersom kunskap inom aktörssynsättet baseras på dialoger 

med de relevanta aktörerna. 

 

3.3 Undersökningsansats 
Denna studie utgick från en deduktiv ansats. Detta då denna ansats anses vara lämplig vid 

undersökning av individers syn på ett visst definierat fenomen, i detta fall aktörers syn på 

företags implementering av värderingar. Förespråkare för denna ansats anser att det bästa 

sättet att arbeta vid forskning är att först skaffa sig nått att utgå ifrån, det vill säga vissa 

förväntningar, och därefter samla in empiri för att undersöka om dessa stämmer överens 
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(Jacobsen, 2002). I enlighet med Jacobsen (2002) inleddes denna studie med en insamlig 

av vetenskapliga artiklar och litteratur rörande institutionell teori, social konstruktionism, 

implementering och värderingsstyrning för att på så sätt forma studiens teoretiska 

referensram. Därefter skedde insamlingen av empiri i form av intervjuer, vilken sedan 

analyserades i förhållande till den teoretiska referensramen.  

 

3.4 Undersökningsstrategi 
Studien antog en flerfallsstudie-design då den ämnade skapa förståelse för hur företag 

arbetar med implementering av värderingar (Jacobsen, 2002). Vidare genomfördes 

intervjuer med lämpliga aktörer
1
  inom de valda företagen för att erhålla detaljerad 

information. Intervjuerna genomfördes med fem olika företag och två till tre aktörer inom 

varje företag. Detta för att erhålla den djupgående information som behövdes för att förstå 

implementeringsstrategin, men ändå få en viss grad av möjlighet till analytisk 

generalisering och jämförbarhet. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, det vill 

säga genom besöksintervjuer, med de valda aktörerna där just deras 

implementeringsstrategi diskuterades. I de fall då det fanns vissa oklarheter rörande 

aktörernas svar kontaktades dem via mejl för att ge kompletterade svar. Detta förekom 

dock endast till ett företag, där vi ansåg oss behöva komplettering angående varför de 

gjorde på det sätt de beskrev vid intervjun.  

 

Efter datainsamlingsmomentet kodades och analyserades empirin för att identifiera kärnan 

i massan som går att härleda till studiens syfte. Efter detta moment gjordes en analys av 

empirin i förhållande till teorin, där bland annat mönster företagen emellan analyserades. 

Denna analys landade sedan i studiens slutsatser.  

 

3.4.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes med hjälp av Google Scholar där en sökning gjordes på 

relevanta ord och ämnesområden, detta för att få en första inblick i ämnet. Vidare användes 

även Luleå Universitetsbibliotekets databaser PRIMO och Libris, genom vilka relevanta 

böcker och artiklar återfanns. De huvudsakliga sökorden var implementering, strategi, 

värderingar, värdeord, värderingsstyrning, institutionell teori, social konstruktionism och 

meningsskapande samt ordens engelska översättningar. I vissa fall har sökning skett på en 

kombination av två eller flera av ovanstående ord. Utöver detta studerades tidigare 

uppsatser inom ämnesområdet, främst från LTU, samt tidigare kurslitteratur från 

utbildningen.  

 

3.4.2 Val av intervjumetod 
Den intervjumetod som ansågs bäst lämpad för att uppfylla studiens syfte var en semi-

strukturerad intervju, då denna intervjumetod bygger på hög grad av interaktion mellan 

intervjuarna och aktören. Intervjun utgick från förutbestämda teman som hade 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen, dock hade aktören friheten att utforma svaren 

som denne själv behagade. Detta för att inleda en fortsatt konversation med möjligheten att 

ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2005). För att uppnå detta användes en i förhand 

utformad intervjuguide
2
 som saknade givna svarsalternativ, vilken öppnade upp för 

                                                 
1
 Vad som i denna studie innebär lämpliga aktörer beskrivs närmare i avsnitt 3.4.3 

2
 Intervjuguide återfinns i Bilaga 1 
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interaktion och diskussion. Svaret på frågorna styrde sålunda den vidare inriktningen av 

intervjun vilket resulterade i att intervjuguidens frågor inte behövde beröras i en specifik 

ordning (ibid). 

 

Vidare genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte, så kallade besöksintervjuer 

(Jacobsen, 2002). Denna typ av intervju eliminerar vissa osäkerheter då intervjuarna har 

möjlighet att avläsa kroppsspråk och liknande hos aktören (ibid), och ger en rättvis 

uppfattning av aktörens svar. En annan fördel med denna typ av intervju är att det finns 

möjlighet att spela in samtalen, vilket vi gjorde i de fall då vi fick tillåtelse till det. Detta 

öppnade upp för möjligheten att vid ett senare tillfälle återgå till specifika sekvenser av 

intervjun, vilket hjälpte till att minnas och underlättade vid citeringar. Besöksintervjuer är 

även en intervjumetod som ger hög grad av interaktion mellan intervjuobjekt och 

intervjuaren, vilket var önskvärt i detta fall eftersom syftet var att få en ökad förståelse för 

aktörens syn på företagets implementering av värderingar. En annan fördel med att 

genomföra besöksintervjuer är att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

ett så uttömmande svar som möjligt. Följdfrågor ställdes vid intervjuerna, vilket hjälpte till 

att förstå aktörens svar.  

 

En semi-strukturerad intervju är en flexibel intervjumetod där tonvikten ligger på hur 

aktören upplever och förstår händelser, mönster och beteenden (Bryman & Bell, 2005). Vi 

ansåg att detta i kombination med en besöksintervju gav chansen att få ut det mesta och 

bästa av varje intervjutillfälle, och att det även gav en nyanserad bild av aktörernas syn på 

implementeringsstrategin av företagets värderingar. Detta skapade sedan möjligheten att 

analysera och förstå samband samt identifiera viktiga likheter mellan företagen. 

 

 3.4.3 Val av företag och aktör 
Valet av företag grundades i huvudsak på ett antagande om att företag av större karaktär 

har en mer omfattande implementeringsstrategi. Med detta menas att i större företag blir 

implementeringsstrategin mer omfattande och därmed intressant för denna studie. För att få 

en handvisning om hur denna gränsdragning kan göras, har Årsredovisningslagens (1 kap 3 

§) definition av större företag tillämpas. I definitionen klargörs att företag som har 

exempelvis en kombination av en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor samt fler 

anställda än 50 personer betraktas som större företag. 

 

Vidare råder en brist bland tidigare forskning på hur företag som är verksamma inom olika 

regioner, specifikt i Norrbotten, arbetar med implementering av värderingsstyrning, och 

därför fann vi detta intressant att undersöka. För att ta reda på vilka företag som passade 

studien var utgångspunkten en lista över de topp tio största företagen i Norrbotten 

(NSD.se). Utifrån denna lista genomfördes ett medvetet urval baserat på vilka företag som 

öppet kommunicerar ut sina värderingar på sina respektive hemsidor. Utifrån detta urval 

valdes sedan fem företag ut, eftersom det antalet ansågs passande för studiens syfte för att 

kunna gå på djupet men samtidigt möjliggöra en mönsterurskillning för Norrbottniska 

företag. Dessa företag passar även in under vad Årsredovisningslagen (1 kap 3§) beskriver 

som större företag. De företag som valts utifrån dessa kriterier presenteras i tabell 3:1 

tillsammans med antal aktörer inom vardera företag samt deras befattningar.  

 

För att uppfylla studiens syfte genomfördes intervjuer med aktörer inom ledningsgrupper 

och andra högre chefsposter, huvudkriteriet för detta urval var att personerna i fråga var 
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delaktiga vid implementeringen av värderingarna. Detta eftersom det var deras syn på 

företagets implementeringsstrategi för värderingar som ansågs intressant för denna studie i 

och med det identifierade kunskapsgapet angående företags svårigheter med att 

implementera värderingsstyrning i företag. Ytterligare ett kriterium för urvalet var att 

intervjuerna skulle ske enskilt med aktören i fråga, för att på så sätt få en mer nyanserad 

och verklighetstrogen bild om hur företaget implementerade värderingarna. För att komma 

i kontakt med de rätta aktörerna enligt ovanstående resonemang, kontaktades den person 

på företaget som vi hittade kontaktuppgifter till via företagets hemsida och som var en 

högre uppsatt chef. Om den person vi först kom i kontakt med inte visade sig vara 

passande utifrån studiens syfte, blev vi hänvisade vidare i företaget till de personer som 

företaget ansåg vara passande utifrån vår beskrivning av studien.  

 

Intervjuer genomfördes sedan med två till tre personer inom samma företag för att på detta 

sätt få en mer nyanserad bild. Totalt har 11 intervjuer utförts, varav 4 var med kvinnor och 

7 var med män. Det var relativt stor spridning på vilken bakgrund aktörerna hade, det vill 

säga vad de hade gjort tidigare samt deras utbildningsnivå. Spridningen var även relativt 

stor mellan vilka befattningar aktörerna hade, dock var alla någon typ av chef vilket kan 

utläsas ur tabell 3:1 nedan.  Flertalet aktörer satt även med i ledningsgruppen för företaget i 

fråga.  

 

 

 
Tabell 3:1 - "Sammanställning av valda företag och aktörer" 

 

 Antal aktörer Aktörernas befattningar 

Coop Norrbotten 2 stycken 
 Den Verkställande Direktören 

 Personalchefen 

LKAB 3 stycken 

 Personalchefen för ett dotterbolag och 

LKABs staber 

 Varumärkeschefen 

 En avdelningschef 

Smurfit Kappa 2 stycken 
 Personalchefen 

 En avdelningschef 

BDX  2 stycken 

 Affärsområdeschefen 

 Den Verkställande Direktören för ett 

dotterbolag 

Max  2 stycken 
 Den Administrativa chefen, tillika Vice VD 

 Hållbarhetschefen 

 

 

3.4.4 Analysmetod 
I denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys, detta för att möjliggöra en tolkning 

av det empiriska materialet som intervjuerna skapade (Bryman & Bell, 2005). Materialet 

sammanställdes till en början i sin helhet och nästa steg var att, på ett strukturerat och 
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medvetet sätt, urskilja relevanta delar utifrån studiens syfte. Här transkriberades 

intervjumaterialet för att på så sätt möjliggöra en mer djupgående analys av materialet. 

Kategorierna uppstod sålunda ur den empiriska datan som intervjuerna skapade, det vill 

säga kategorierna fastställdes efter intervjuerna (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vidare har kodning använts som den process där den empiriska datan kategoriserades ner i 

relevanta komponenter (Bryman & Bell, 2005) med syfte att hitta meningen i massan som 

intervjuerna genererade (Johannessen & Tufte, 2002). En första kodning var att 

kategorisera in empirin i två olika teman för varje företag, detta för att underlätta 

överskådandet av den insamlade datan och möjliggöra en andra kodning av densamma. De 

teman som togs fram var: Implementeringsverktyg och Styra och mäta. 

Implementeringsverktyg innefattar hur företagen gjorde vid implementeringsprocessen och 

kan därmed ses som det första implementeringssteget. Styra och mäta innefattar hur 

företagen arbetar med värderingsstyrning idag och kan således ses som det andra steget i 

implementeringsprocessen. I den andra kodningen kategoriserades indikationsord
3
 in under 

samlingsbegrepp, vilket möjliggjorde en generalisering företagen emellan samt en 

identifiering av mönster. Dessa två teman, och de samlingsbegrepp som kan hänföras till 

dessa, sammanfattades i slutet av empirikapitlet i en tabell för att på så sätt skapa en 

överblick av de mest centrala delarna av empirin. I analyskapitlet lyftes slutligen vissa av 

dessa samlingsbegrepp fram och analyserades både i förhållande till den teoretiska 

referensramen och sinsemellan. Vilka samlingsbegrepp som lyftes fram i analyskapitlet 

baserades på vilka som aktörerna lade tonvikt på under intervjuerna samt vilka vi 

uppfattade som generella och viktiga. Dessa samlingsbegrepp benämns i analysen som 

implementeringsverktyg och är en kombination av hur företagen gjort och vad de anser att 

de borde gjort för att lyckas bättre med implementeringen. 

 

3.5 Metodproblem 
Vi har identifierat en del problem med den valda metoden, vilka kommer att diskuteras i 

följande avsnitt. Dessa problem är en kombination av sådana vi hela tiden varit medvetna 

om och tagit hänsyn till allt eftersom arbetet med studien fortskred samt sådana som 

uppstod längs vägen.  

 

För att möjliggöra en analytisk generalisering försökte vi beskriva vårt tillvägagångssätt 

utförligt i metodavsnittet för att på så sätt underlätta för liknande studiers genomförande 

samt relatera våra resultat till institutionell teori och tidigare forskning inom området. För 

att stärka reliabiliteten ytterligare deltog båda författarna vid alla intervjuer och skrev egna 

anteckningar och tolkningar av svaren, detta i kombination med att de flesta intervjuer 

även spelades in. I de fall då vi tolkade svaren olika fördes en diskussion kring detta, samt 

att vi spelade upp vad som verkligen sades vilket resulterade i en gemensam tolkning. 

Eftersom ett aktörssynsätt tillämpades, fanns även en risk att objektiviteten påverkades 

negativt eftersom det är de enskilda aktörernas personliga åsikter och tankar som skildras 

under intervjuerna. Detta medförde därmed en risk att studiens reliabilitet äventyrades. En 

frysning av en social miljö är inte möjlig, och därför kan replikerbarheten komma att 

påverkas negativt (Bryman & Bell, 2005). Givet att studien inte genomförs under exakt 

samma förutsättningar vad det gäller aktörerna kan alltså inte ett exakt likadant resultat 

garanteras om studien skulle genomföras igen (Arbnor & Bjerke, 1994).  

                                                 
3
 För kodning av indikationsord, se Bilaga 2. 
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Det faktum att intervjun var en semi-strukturerad intervju minskade risken med 

validitetsproblem, vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan uppstå vid en kvalitativ studie. 

Problemet minskade eftersom intervjuerna utgick från en på förhand skriven intervjuguide 

med frågor starkt kopplade till studiens syfte, vilket säkerställde att det som tänkt studeras 

även studerades. 

 

Vid besöksintervjuerna hade vi ingen kontroll över vad aktörerna valde att berätta och inte. 

Detta då det alltid finns en risk för förvrängning och putsning av ytan och därmed en risk 

att studiens pålitlighet äventyrades. Ytterligare en aspekt är att personer ofta upplever 

samma fenomen på olika sätt, och därför fanns en risk att beskrivningen av 

implementeringsprocessen färgades av den intervjuade personens personliga åsikter och 

upplevelser. Detta såg vi inte som något negativt utan snarare ansågs detta berika studiens 

syfte att skapa förståelse, då det gav en mer nyanserad och kristalliserad bild av 

implementeringsprocessen. Personer som blir intervjuade kan också utelämna de delar som 

den är mindre nöjd och stolt över (Jacobsen, 2002). Dessa problem reducerades dock med 

att intervjuerna skedde med flera aktörer inom samma företag. När vi kom till insikt med 

att det fanns risk för intervjuareffekten vid besöksintervjuer (ibid), fördes en diskussion 

kring huruvida en telefonintervju skulle genomföras istället. Denna diskussion utmynnade 

dock relativt snabbt i insikten att fördelarna med en besöksintervju starkt övervägde de 

eventuella nackdelar som kunde uppstå. Detta fanns dock i åtanke vid intervjuerna och 

därför gjorde vi vårt yttersta för att uppträda neutralt och objektivt, och att ställa relevanta 

frågor som inte uppfattades som ledande.  

 

Vi hade vissa kriterier vad det gällde intervjumetod och intervjuaktörer.  Längs vägen 

visades dock att alla inte gick att uppfylla till fullo vid alla intervjuer. Dessa kriterier var: 

att genomföra besöksintervjuer, att alla aktörer skulle varit med vid implementeringen samt 

att genomföra intervjuer med aktörerna enskilt. Vid ett tillfälle kunde inte en 

besöksintervju genomföras då aktören var stationerad på annan ort. Detta hanterades 

genom att intervjun genomfördes med hjälp av Skypes videofunktion och därför kunde 

fördelarna som en besöksintervju medför ändå uppnås. Att få tag i passande aktörer som 

även var delaktig vid implementeringen visade sig vara en utmaning, dock lyckades detta 

uppfyllas i samtliga fall förutom ett. Denna person kunde trots detta bidra med relevanta 

svar. Kriteriet att genomföra intervjuerna enskilt uppfylldes i samtliga fall förutom två. 

Längs vägen upptäcktes dock att det fanns fördelar med gruppintervjuer då aktörerna 

kände sig trygga och påmindes av varandra. Därför blev detta inte ett påfallande problem 

som i början befarades, då vi upplevde att lika bra och relevant information kunde erhållas 

vid dessa intervjuer som vid enskilda intervjuer.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet för studien, vilket har samlats in i form 

av besöksintervjuer med berörda aktörer. Kapitlet är uppbyggt på så sätt att varje företag 

har en egen rubrik där en sammanfattning av empirin som erhållits vid intervjuerna 

presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell innehållande de viktigaste 

delarna från den insamlade empirin från respektive företag. 

 

 

4.1 Coop Norrbotten Ek. för 
Coop Norrbotten har fem värderingar vilka är: Affärsmannaskap, Gemenskap, Mod, Glöd 

och Ansvarstagande. Dessa presenteras även i figur 4:1 nedan. Affärsmannaskap handlar 

om att förtydliga vikten av ekonomisk lönsamhet, och Gemenskap handlar om ”en för alla, 

alla för en”. Mod innebär att stötta medarbetaren i att våga göra nya saker och ta initiativ, 

och Glöd handlar om att visa passion, stolthet och övertygelse för sitt arbete. Slutligen så 

handlar Ansvarstagande om att ta ansvar för sina egna beslut och företaget i stort. 

Personalchefen berättar att arbetet med att ta fram de nya värderingarna påbörjades under 

år 2011 och färdigställdes under år 2012. Coop Norrbotten har valt att anamma samma 

värderingar som Coop Sverige men var ändå kritiska och tog detta beslut baserat på 

omsorgsfulla diskussioner rörande huruvida dessa värderingar skulle passa just Coop 

Norrbotten. Då ledningen valde att anamma samma värderingar som Coop Sverige kan 

denna process ses som top-down. 

 

 

 

 
 

Figur 4:1 - "Coop Norrbottens värderingar" 

 

Varför värderingsstyrning? 
Den Verkställande Direktören uppger värderingarna som en viktig del i styrningen, han 

menar att det skapar en gemensam plattform för företagets medarbetare. Denna plattform 

verkar så att medarbetarna vet hur de ska agera i olika situationer och att de därmed blir 

trygga i sin roll. Enligt den Verkställande Direktören är värderingarna även en viktig del i 

företagets ledningsverktyg för att uppnå företagets vision. Den Verkställande Direktören 

uppger att hans arbete är att ”omsätta ledningens ledningsverktyg i praktiken” och därför 

COOP NORRBOTTENS VÄRDERINGAR 

• Affärsmannaskap 

• Gemenskap 

• Mod 

• Glöd 

• Ansvarstagande 
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är arbetet med värderingsstyrning något som ingår i hans dagliga arbete. Även 

Personalchefen uppger att arbetet med värderingar ligger på hans dagliga agenda eftersom 

han sitter med i ledningsgruppen och även arbetar med personalfrågor. 

 

Coop Norrbottens implementering av värderingar 
Personalchefen benämner Coop Norrbottens implementering av värderingar som ”ett 

mycket ambitiöst projekt” som det ligger mycket arbete bakom. Den Verkställande 

Direktören nämner flertalet gånger vikten av ett tydligt ledarskap och att ledaren bör leva 

som den lär. Personalchefen pratar i huvudsak om tre olika sätt, genom vilka 

implementeringen skedde. Ett av verktygen var ett spel som heter ”Sanningens 

Ögonblick”, i vilket en etapp hette ”Värdefulla Värderingar”. Denna etapp handlade om att 

skapa en medvetenhet om företagets värderingar, då det gick ut på att medarbetaren läste 

upp ett kort med olika scenarion som sedan diskuterades i grupp. Utifrån detta scenario 

skulle medarbetaren välja hur denne hade handlat i en liknande situation, och detta kunde 

sedan paras ihop med värderingarna. Enligt Personalchefen var ledningen ”stenhårda” 

med att alla skulle genomföra detta, vilket kontrollerades genom att alla skulle kvittera att 

spelet spelats. I och med detta hade cheferna ett stort ansvar och en viktig roll att 

värderingarna blev accepterade och institutionaliserade på dennes arbetsplats. 

 

Ytterligare ett verktyg i implementeringsarbetet var en bok som heter ”Vår idé”, och i 

denna bok finns det kapitel som handlar om värderingarna. I dessa kapitel angavs 

värderingarna och förklarades utförligt. Detta steg började med att boken delades ut till alla 

chefer, och på grund av positiv respons gavs den sedan även ut till alla medarbetare. Boken 

kunde även användas som referens vid spelet ”Sanningens Ögonblick” för att motivera sitt 

svar. De kontinuerliga chefsmötena, vilka sker fyra gånger per år uppger båda aktörerna 

som betydande för värderingsstyrningen eftersom de medverkande på dessa möten går 

igenom värderingarna och dess betydelse för att hela tiden påminnas om dem. Den 

Verkställande Direktören säger att det är viktigt med en pågående process och dialog, och 

dessa chefsmöten är en viktig roll i detta. 

 

Aktörerna berättar att medarbetarna i ett inledande skede av implementeringsprocessen 

fick kännedom om värderingarna via spelet, boken och möten. Idag är det framförallt via 

arbetsplatsträffar, chefsmöten, intranätet och verksamhetsberättelsen som medarbetarna får 

kännedom om värderingarna. Den Verkställande Direktören berättar att det även ingår en 

genomgång av värderingarna i nyanställdas introduktionsprogram. Han beskriver även 

vikten av kedjekommunikationen, vilken sker från ledning, via chefer och vidare till alla 

medarbetare.  

 

Den Verkställande Direktören berättar att Coop Norrbotten hade mycket hjälp av det 

faktum att de anammande Coop Sveriges värderingar och därmed även deras 

implementeringsprogram. Programmet innehöll bland annat ett spel och en bok, och var ett 

stort projekt över hela Sverige. Enligt Personalchefen var det dock, trots mycket hjälp från 

Coop Sverige, mycket arbete med att driva på denna förändring genom hela verksamheten. 

Även här betonar Den Verkställande Direktören vikten av ledarskap, och säger att Coop 

Norrbotten på grund av detta satsar på att skapa starka ledare med hjälp av bland annat 

ledarutveckling. Svårast med implementeringsarbetet var enligt den Verkställande 

Direktören att få alla chefer att förstå nyttan och värdet av att arbeta med värderingar, det 

vill säga att skapa en gemensam plattform för företagets medarbetare, samt att nå ut till alla 

medarbetare. Vidare berättar den Verkställande Direktören att det faktum att 
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värderingsstyrning är en ständigt pågående process är ytterligare en svårighet, ”man måste 

ständigt påminna sig och kan aldrig slappna av”. Det den Verkställande Direktören 

beskriver här är att betrakta som att vara konsekvent och att ha långsiktighet.  

 

Både Personalchefen och den Verkställande Direktören anser att Coop Norrbotten har 

lyckats med implementeringen då de båda hänvisar till medarbetarundersökningens utfall, 

där 82 procent uppger att de känner till värderingarna samt att 84 procent förstår dess 

innebörd. Detta anser de indikerar på att de har lyckats bra med implementeringen, men att 

de har en liten bit kvar att gå innan värderingarna är till fullo implementerade. Den 

Verkställande Direktören tillägger även att den andel som inte känner till värderingarna 

samt den andel som inte förstår dem blir mindre och mindre med åren.  

 

Styra och mäta efter värderingar 
Coop Norrbotten arbetar med att styra efter värderingar med hjälp av mätningar, vilka både 

den Verkställande Direktören och Personalchefen anger har en betydande roll för att 

värderingarna ska leva vidare i företaget. Företaget har till exempel nyligen börjat använda 

sig av så kallade Mystery Shoppers, vars uppdrag delvis är att göra bedömningar baserat på 

hur väl medarbetarna följer värderingarna. Mystery Shoppern ställer frågor till 

medarbetarna, vars svar sedan kan kopplas till värderingarna. Den Verkställande 

Direktören säger att detta ger en uppfattning om hur väl medarbetarna arbetar i enlighet 

med företagets riktlinjer och värderingar utåt. Coop Norrbotten använder sig även av Nöjd 

Kund Index, som på liknande sätt mäter hur företaget uppfattas i förhållande till sina 

värderingar.  

 

Ytterligare ett mätinstrument är medarbetarundersökningar som genomförs kontinuerligt. I 

denna undersökning får medarbetarna bland annat svara på om de känner till värderingarna 

och om de förstår dess innebörd. Detta för att mäta ifall värderingarna blivit väl 

implementerade och institutionaliserade. Det faktum att dessa undersökningar är helt 

anonyma tror både Personalchefen och den Verkställande Direktören är en fördel för att få 

en så rättvisande bild som möjligt. Utfallet på undersökningarna påverkar även chefernas 

bonusar, vilket fungerar som en morot för dem. Dessa mätningar är även Coop Norrbottens 

sätt att följa upp att värderingsarbetet fungerar, det vill säga att medarbetarna arbetar i 

enlighet med värderingarna. Servicetestet, som alla medarbetare måste genomföra innan en 

tillsvidareanställning är aktuell, är ytterligare ett sätt att utvärdera huruvida medarbetarna 

känner till värderingarna och arbetar i enlighet med dem. I detta servicetest möts 

medarbetaren av olika scenarion där denne ombeds att svara på hur denne hade agerat i den 

angivna situationen. Svarsalternativen är utformade så att det ”rätta” svaret är i enlighet 

med någon av företagets värderingar. Coop Norrbotten använder sig även av olika typer av 

möten för att ständigt påminna chefer och medarbetare om värderingarna och dess 

betydelse, detta är ett sätt för dem att styra efter värderingarna.  

 

Personalchefen berättar att Coop Norrbotten anses vara en attraktiv arbetsgivare, och detta 

tror både han och den Verkställande Direktören beror på att kulturen och därmed även 

värderingarna anses vara accepterade bland medarbetarna. Den Verkställande Direktören 

rundar av intervjun med att tillägga att hans bästa tips är att företag inte bör stirra sig blind 

på värderingarna, utan att det är viktigt att se till helheten. Han avslutar med att säga att 

”man bör titta på hela ledningsverktyget och se värderingarna som en del av det” samt att 

värderingarna måste passa företaget och dess övriga mål. 
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4.2 LKAB 
LKAB har tre värderingar vilka är: Engagemang, Nytänkande och Ansvar. Dessa 

presenteras även i figur 4:2 nedan. Varumärkeschefen berättar att värderingarna togs fram i 

samband med varumärkesbyggnaden hösten år 2010, och att detta framtagande skedde med 

hjälp av en demokratisk process. Denna process innebar att alla medarbetare fick tycka till 

om hur de ansåg att företaget är och hur de ansåg att företaget bör vara. Detta material 

användes sedan tillsammans med intervjuer och workshops med koncernledningen, 

ledningsgrupper och nyckelpersoner för att få fram en bas för värderingarna i företaget. 

Efter detta visade det sig att medarbetarnas och ledningens syn på företaget var väldigt 

samstämmig. 

 

Nästa steg innefattade att styrgruppen för varumärkesprojektet jobbade vidare med att hitta 

de formuleringar som speglar företagets kultur bäst. Detta innebär att processen antog en 

kombination av ett top-down och ett bottom-up perspektiv. Personalchefen
4
 berättar att 

detta hjälpte till att skapa acceptans och delaktighet bland medarbetarna, och 

Varumärkeschefen beskriver det som att ”kulturen ska vi bygga tillsammans”. De berättar 

även att dessa ord bildar akronymen ENA, vilket symboliserar det företaget vill uppnå med 

värderingarna. De tre aktörerna berättar att Engagemang handlar om att få alla medarbetare 

engagerade i allt de gör samt att ha kundens resultat i fokus. Nytänkande är enligt 

Personalchefen ”en förutsättning för överlevnad”, och Varumärkeschefen påtalar att det 

handlar om att ”allt kan förbättras om man tänker i nya banor”. Ansvar handlar om att 

vara långsiktigt hållbara, ta ansvar för personlig utveckling, ta ansvar för sin hälsa samt ta 

ansvar för säkerheten. 

 

 

 

 
 

Figur4:2 - "LKABs värderingar" 

 
Varför värderingsstyrning? 
Personalchefen berättar att den främsta anledningen till att de började använda 

värderingsstyrning är för att LKAB vill gå från ett regelstyrt till ett mer värderingsstyrt 

företag, och med detta även bli ett mer modernt företag. Personalchefen säger att LKAB 

med hjälp av värderingsstyrning skapar en enklare och tydligare kultur och även blir mer 

attraktiva som arbetsgivare. Varumärkeschefen uppger att värderingsstyrning fungerar som 

ett komplement till målstyrning då den visar på vad företaget vill uppnå, medan 

värderingsstyrning talar om hur de ska uppnå målen. Att kombinera dessa två typer av 

styrning leder i sin tur till målöverensstämmelse. Varumärkeschefen säger att ”man vill ju 

ge en själ till verksamheten” och att värderingar hjälper till med detta. Ytterligare ett skäl 

till att använda sig av värderingsstyrning är att företaget vill skapa en samhörighet genom 

                                                 
4
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att styra och sätta ramar för beteendet. Vidare berättar Avdelningschefen att det bara har 

varit positivt att börja arbeta med värderingar, även om det finns vissa svårigheter med att 

mäta med denna typ av styrmedel. Varumärkeschefen uppger även att ”värderingar […] 

är receptet för att leverera det vi lovar, vårt kundlöfte”. 

 

LKABs implementering av värderingar 
Implementeringen av värderingarna skedde enligt Avdelningschefen genom att 

medarbetarna i ett inledande skede kunde ”se värderingarna lite överallt”. 

Varumärkeschefen tillägger att värdeorden trycktes upp på många olika artefakter såsom 

kaffekoppar, brickunderlägg, bordspratare och mobiler där exempelbeteenden, metaforer 

och beskrivningar kopplade till värderingarna presenterades. Detta för att skapa nyfikenhet 

hos medarbetarna och för ”att levandegöra varumärket i vardagen”. I samband med detta 

lanserades även en ”Brand Book” där värderingarna förklaras och exemplifieras, och denna 

bok delas fortfarande ut till alla nyanställda. Syftet med ”Brand Book” är framförallt att 

förklara ordens innebörd på ett konkret sätt, och den delas ut till samtliga medarbetare för 

att säkerställa att informationen når ut till alla. Andra ställen där värderingarna finns 

presenterade och förklarade är i deras nyutvecklade uppförandekod, på intranätet, i 

varumärkesplattformen samt att orden är integrerade i olika typer av utbildningar.  

 

Varumärkeschefen berättar även att det togs fram så kallade varumärkessymboler till 

vardera av värdeorden i samband med lanseringen. Dessa symboler går att koppla till 

värderingarnas betydelse och används som kännetecken för dem. Bland annat används 

symbolerna i ”Veckobladet”, som är LKABs personaltidning, för att påvisa historiers 

koppling till värdeorden. I veckobladet finns varje vecka historier från verksamheten 

beskrivna med syfte att föregå som exempel på olika scenarion där medarbetare arbetat 

extra mycket i enlighet med någon av värderingarna. Varumärkeschefen säger att dessa 

historier hjälper till att, utifrån konkreta exempel, förklara ordens innebörd. 

 

En viktig del i implementeringsprocessen var enligt samtliga aktörer de så kallade 

varumärkesambassadörerna. Personalchefen förklarar att dessa hade en viktig roll eftersom 

de öppnade upp för kommunikation om värderingarna bland medarbetarna för att på så sätt 

uppnå involvering och engagemang. Dessa ambassadörer utbildades om värderingarna och 

fanns sedan utstationerade i verksamheten, och deras uppgift var att förklara och svara på 

frågor som medarbetarna hade rörande implementeringen av värderingarna och varför detta 

görs. Att finnas till för att svara på frågor kan ses som ett sätt att främja kommunikationen. 

Även högsta ledningen fanns utstationerad på liknande sätt som ambassadörerna på 

aktivitetsstationer runt om i verksamheten för att berätta om varför LKAB valt att göra 

denna förändring, samt för att svara på eventuella frågor. Vidare berättar 

Varumärkeschefen att LKAB i samband med lanseringen av värdeorden utvecklade 

prestationsutvecklingssamtal som ett mätinstrument. Dessa samtal behandlar bland annat 

medarbetarens prestationer i förhållande till värderingarna och hur individen kan arbeta för 

att ännu bättre arbeta i enlighet med dem. Prestationsutvecklingssamtalen kan således ses 

som en del av implementeringen. Värderingarna integreras även i olika typer av 

utbildningar inom företaget samt förklaras i ”Brand Book” som alla medarbetare får. 

Varumärkeschefen vill även betona att arbetet med värderingsstyrning är en ständigt 

pågående process och är något som både ledare och övriga medarbetare ständigt måste ha i 

åtanke. 
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Samtliga aktörer anser att LKAB lyckats implementera värderingarna, då de uppger att de 

flesta inom företaget känner till värderingarna. Dock säger de även att det naturligtvis finns 

skillnader mellan hur väl medarbetare tar till sig denna typ av förändring och i vilken 

utsträckning de är villiga att ändra sitt beteende. Personalchefen betonar att det framförallt 

är lanseringen som blev lyckad, och berättar att företaget har en lång väg kvar att gå 

eftersom det tar tid att ändra en kultur. Vidare nämner Personalchefen att den största 

utmaningen med att implementera denna typ av förändring är att ha uthållighet och vara 

medveten om att denna typ av förändring tar tid. Varumärkeschefen tillägger att det även 

är viktigt att vara konsekvent och säger att ”repetition är en viktig bit”. Avdelningschefen 

säger att ytterligare en utmaning är att denna typ av ”mjuka frågor” är svåra att mäta och 

påvisa i resultat, och det blir därmed svårare att uppmärksamma och belöna det rätta 

beteendet jämfört med traditionell styrning. Avdelningschefen uppger att LKAB försöker 

hantera detta genom att översätta värderingarna i önskvärda beteenden, och att det på detta 

sätt blir enklare att bedöma om medarbetarna arbetar i enlighet med värderingarna. 

Personalchefen förklarar även att det vid denna typ av förändring är viktigt att vara 

medveten om att det krävs stora resurser, och hon säger att hon tror att uttalade resurser är 

en framgångsfaktor vid liknande arbeten. 

 

Personalchefen uppger att inslag av alla värdeord finns representerade på alla arbetsplatser, 

fast i olika grad då människor är olika. Hon berättar att det krävs ännu mer öppenhet, och 

en kultur som är mer tillåtande, för att företaget och dess medarbetare ska kunna jobba 

ännu mer i enlighet med värderingarna. Varumärkeschefen beskriver kulturen med att säga 

att medarbetarna generellt sett är stolta, lojala och engagerade över att arbeta på LKAB. 

Avdelningschefen säger att hon inte kan svara för hela verksamheten, men säger att ”ja, vi 

är nog ganska nära kärnvärderingarna, vi försöker alltid ha dem med oss” när hon 

beskriver kulturen på just hennes arbetsplats. Hon utvecklar detta med att säga att de ofta 

diskuterar och reflekterar över dagen och vilken värdering som kännetecknat den. Detta att 

hela tiden påminnas och hålla värderingarna levande.  

 

Varumärkeschefen säger att en framgångsfaktor i deras implementeringsprocess var att de 

använde sig av ett demokratiskt tillvägagångssätt, denna syn delas även av de två andra 

intervjuade personerna inom LKAB. Avdelningschefen tillägger även att det gäller att hitta 

de rätta värderingarna för det specifika företaget. Varumärkeschefen nämner att de skulle 

lägga mer resurser på utbildning i etapper för att uppnå en långsiktighet, om de stod inför 

en liknande utmaning i framtiden. Även Personalchefen vill påtala vikten av långsiktighet, 

och att ha en långsiktig konkret plan från början. Med tanke på att alla tar till sig saker 

olika, så säger Avdelningschefen att det gäller att ”vara långsiktig och ha många kanaler 

ut”. Med detta menar hon att det inte räcker med att enbart ha möten och konferenser, utan 

att det handlar om att försöka ”baka in” värderingarna i allt arbete på LKAB. 

Varumärkeschefen vill även betona vikten av ledarskap, då hon säger ”det tror jag är 

nyckeln […], att vi har ledare som är engagerade och lever som de lär. Det är ju de som 

är budbärarna”. 

 

Styra och mäta efter värderingar 
LKAB använder sig av olika styr- och mätverktyg för att säkerställa att värderingarna lever 

vidare i företaget. Varumärkeschefen uppger att den viktigaste faktorn i arbetet med att 

styra och följa upp värderingsarbetet är ledarskapet, och att det är viktigt med ledare som 

lever som de lär eftersom det är deras ansvar att förmedla vidare budskapet som 

värderingarna innebär. Alla tre aktörer berättar även att LKAB använder sig av så kallade 
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prestationsutvecklingssamtal för att optimera varje individs prestation för att nå de uppsatta 

målen. Enligt Varumärkeschefen använder företaget sig av denna typ av samtal för att 

skapa förutsättningar för goda prestationer, och vissa delar av samtalen kan direkt kopplas 

till värderingarna och hur väl medarbetaren lever upp till dem. Bland annat pratar 

medarbetare och chef om hur individen i sin roll kan vara engagerad, nytänkande samt ta 

ansvar utifrån sina specifika förutsättningar. Detta är ett sätt att både styra efter 

värderingarna samt följa upp att medarbetarna jobbar i enlighet med dem. 

Varumärkeschefen säger även att företaget till viss mån belönar det rätta beteendet på ett 

långsiktigt plan, genom exempelvis lönesättning, för att uppmuntra medarbetarna till att 

arbeta i enlighet med värderingarna. Ytterligare ett sätt att styra med värderingarna är så 

kallade arbetsplatsträffar där värdeorden bryts ner och konkretiseras till varje avdelning, 

för att på så sätt ta fram exempelbeteenden som utgår från värderingarna. Detta bidrar till 

en ökad förståelse för varför värderingarna finns och hur medarbetaren kan arbeta för att 

uppfylla dem. Även här kommer vikten av en bra chef och ledare in, då det är varje enskild 

chefs ansvar att utföra dessa arbetsplatsträffar. Ytterligare ett sätt att uppnå ökad förståelse 

för värderingarna är de historier som tas upp i personaltidningen samt att värderingarna är 

integrerade i olika typer av utbildningar.  

 

Alla aktörer berättar även att LKAB utför medarbetarundersökningar, där bland annat 

frågor som behandlar individens uppfattning om sin egen, sin närmsta chefs samt högsta 

ledningens efterlevnad av värderingarna ingår. Anledningen till att LKAB valt att arbeta 

med denna typ av undersökningar är för att lättare kunna mäta värderingarnas efterlevnad 

på ett konkret sätt, och få en uppfattning om vad medarbetarna tycker. Vidare nämner 

Avdelningschefen att ”värderingarna finns med i allt” och att de bland annat använder 

värderingarna som ledstänger i verksamhetsplaneringsprocessen. 

 

4.3 Smurfit Kappa Kraftliner AB 
Smurfit Kappa har fyra värderingar vilka är: Ansvar, Engagemang, Respekt och Omtanke. 

Dessa presenteras även i figur 4:3 nedan. Värderingarna togs fram i samband med en stor 

organisationsförändring år 2010, och både Personalchefen och Avdelningschefen 

benämner värdeorden som ett helhetskoncept med namnet ”AERO”. Avdelningschefen 

beskriver framtagningsprocessen med att säga att ledningen tog fram orden i förhand, och 

sedan fick alla avdelningar sätta sig ner och diskutera fram ordens betydelser för just deras 

avdelning. Han berättar även att tanken var att försöka harmonisera mellan vad ledningen 

ville och vad medarbetarna ville, det vill säga företaget kombinerade ett top-down och ett 

bottom-up perspektiv. Avdelningschefen säger att syftet med detta arbetssätt var att låta 

avdelningarnas uppfattningar om värderingarna växa fram ur ledningens framtagna 

värdeord. Anledningen till detta var främst att ledningen ville få orden accepterade och att 

få alla medarbetare att förstå dem på liknande sätt på avdelningen. Enligt Personalchefen 

var ytterligare ett syfte med detta att skapa delaktighet hos medarbetarna för att på så sätt 

skapa motivation och engagemang. Personalchefen säger att det handlar om att 

tillsammans ta fram vad som ska genomsyra kulturen på företaget. 

 

Personalchefen och Avdelningschefen beskriver företagets värderingar med att berätta att 

Ansvar står för att medarbetarna ska agera så att slutresultatet blir bra för helheten, och att 

Engagemang handlar om att vara intresserad och att ha drivkraft i sitt arbete. Vidare 

berättar de att Respekt handlar om att vara delaktig i beslutsprocesser, om att vara lojal 
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samt att förstå och acceptera olika arbetsroller. Omtanke står för att medarbetarna ska visa 

uppskattning, ge varandra beröm samt komma med konstruktiv kritik.  

 

 

 
 

Figur 4:3 - "Smurfit Kappas värderingar" 

 
Varför värderingsstyrning? 
Personalchefen säger att syftet med att använda sig av värderingsstyrning är att ”försöka få 

människor att jobba åt samma håll”, hon berättar även att företaget ville skapa ett 

gemensamt avstamp. Vidare berättar Avdelningschefen att företaget kände att de behövde 

en kulturförändring i samband med den organisationsförändring som skedde, och att det då 

fanns ett behov av att jobba med värderingar för att skapa riktlinjer för hur medarbetarna 

ska agera.  

 

Smurfit Kappas implementering av värderingar 
När själva implementeringen genomfördes tog de olika avdelningarna fram 

avdelningsspecifika meningar som förklarar ordens praktiska betydelse för varje enskild 

avdelning. Dessa meningar är att ses som exempelbeteenden. Denna process gick till så att 

medarbetarna satt ner två och två och diskuterade fram vad vart och ett av orden kan 

betyda för varje enskild medarbetare och avdelning. Dessa grupper om två personer kom 

sedan fram till ett par meningar, och sedan skedde en omröstning på hela avdelningen om 

vilka av dessa som skulle gälla. Avdelningschefen betonar dock att orden alltid har samma 

grundläggande betydelse genom hela företaget, men att de kan förklaras på olika sätt i 

olika roller och situationer. Han beskriver det som att det är ”olika formuleringar på 

samma tema”. Personalchefen tror att detta demokratiska arbetssätt var betydelsefullt i det 

avseendet att det skapade ett engagemang, eftersom att ”då är man ju ägare” och förklarar 

detta med att om medarbetaren känner att dennes åsikt är betydelsefull är denne mer 

angelägen att ta till sig förändringen. 

 

När Avdelningschefen beskriver implementeringsprocessen så berättar han att deras 

huvudsakliga implementeringsverktyg var utbildningar där orden diskuterades för att på så 

sätt skapa en mening med och en förståelse för förändringen. Att diskutera i grupp för att 

skapa en förståelse för implementeringen kan betraktas som kommunikation. Vidare 

benämner han detta som ”ett gediget utbildningspaket” som handlade om att få med alla 

samt att diskutera och arbeta fram hur företaget, och framförallt cheferna, ska tänka och 

jobba i och med denna kulturförändring. Utbildningarna skedde i två etapper där den första 

var en utbildning av en utomstående konsult, och den andra var en work-shop-liknande 

utbildning vars syfte var att diskutera fram ordens praktiska betydelse och mening på den 

specifika avdelningen. Därutöver använde Smurfit Kappa sig även av så kallade ”AERO-

coacher”, vilkas uppgift var att stötta medarbetarna i arbetet med värderingarna. Den 
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utomstående konsulten agerade även som en extra coach på de avdelningar där behovet 

ansågs vara extra stort. Detta för att implementeringen skulle nå ut till alla och tas på 

allvar. 

 

Rent visuellt berättar Avdelningschefen att medarbetarna i dagsläget kan se värderingarna 

på tavlor som hänger på olika platser i företagets lokaler. Exempel på sådana platser är 

enligt Personalchefen konferensrum och personalrum, samt i vissa fall även på enskilda 

personers kontor. Dessa tavlor presenterar inte enbart orden, utan under varje ord finns 

även de avdelningsspecifika förklaringarna till ordens innebörd. Detta är enligt 

Avdelningschefen för att medarbetarna ska kunna se och reflektera över värderingarna 

kontinuerligt i sitt dagliga arbete. Vidare berättar Personalchefen att värderingarna finns att 

ta del av på Smurfit Kappas intranät, detta kräver dock ett aktivt val av medarbetaren att gå 

in och söka efter denna information till skillnad från tavlorna som är synliga hela tiden.  

 

Avdelningschefen anser att projektet med att införa värderingsstyrning har lyckats bra, 

främst på grund av att de har lyckats hålla värderingarna levande. Även Personalchefen 

uppger att implementeringen lyckats bra, eftersom medarbetare då och då refererar till 

AERO i olika sammanhang och det visar på att budskapet med värderingarna nått ut. 

Personalchefen säger att ”jag tror att man måste göra på det här sättet för att få 

delaktighet och få med folk” och beskriver detta med att medarbetaren måste få en chans 

att få vara med så att denne kan känna att värderingarna landar i medarbetaren själv. Hon 

vill dock poängtera att de har en bit kvar att gå, och att värderingsarbetet ”är ett arbete 

som hela tiden fortlöper”. 

 

Personalchefen uppger att en utmaning med att implementera alla typer av förändringar är 

att nå ut med information, eftersom ”information är ju en utmaning” och alla tar till sig 

information olika. Vidare påtalar Avdelningschefen vikten av att stanna upp och göra 

tillbakablickar eftersom värderingsstyrning är en ständigt pågående process. Vid dessa 

tillbakablickar kan avdelningen förslagsvis diskutera värdeorden och deras 

avdelningsspecifika betydelser. Detta är extra viktigt vid nyanställningar, eller då det tas in 

nya personer på avdelningen för att integrera dem i rådande tänk och kultur. En sådan 

tillbakablick ger alla ”en uppfräschning av hela tänket och hela konceptet”. 

Avdelningschefen uppger att en utmaning som de stötte på var att få ihop tid då alla 

medarbetare kunde vara på plats samtidigt, eftersom det finns skiftgående personal på 

företaget. Denna utmaning tacklades dock, i så stor utsträckning som möjligt, med 

framförhållning och planering. Vidare nämner han att en utmaning kan vara att få 

medarbetarna att förstå att förändringen är bestående och betydelsefull, det får inte kännas 

”ihopraffsat”. Detta kan reduceras genom att lägga ner ordentligt med tid på att förklara 

varför förändringen behövs. 

 

Avdelningschefen anser att kulturen blivit avsevärt bättre sedan Smurfit Kappa införde 

värderingsstyrning. Han tillägger att ”det är inget jag skulle vilja vara utan, eller tycker 

var onödigt på något sätt”. Han uppger att det är viktigt att ta sig tid och att ”inte raffsa 

igenom det”, och han tror att det är extra viktigt att gå igenom implementeringsprocessen 

ordentligt med förstalinjeschefer. Detta eftersom de har relativt många under sig som de i 

sin tur ska förmedla budskapet till och därför måste de känna sig säkra i sig själva för att 

kunna stötta andra. Eftersom förstalinjescheferna tillsammans med AERO-coacherna 

uppges som viktiga, är ledarskap att ses som en central faktor. Avdelningschefen uppger 

även att det är nyttigt att ha en del i utbildningen som berör förändringsarbeten i allmänhet 
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och hur människor agerar vid förändringar. Detta för att lättare kunna sätta sig in i och 

förstå hur införandet av värderingar kan komma att uppfattas av de övriga medarbetarna. 

Avdelningschefen ser processen med implementeringen av värderingarna som värdefull, då 

det fanns stor plats för diskussion och interaktion. Han tillägger att ”processen, vägen 

fram, eftertänksamheten i det arbetet” är minst lika viktig som värderingarna och dess 

innebörd i sig. 

 

Styra och mäta efter värderingar 
Smurfit Kappa använder sig av olika styr- och mätverktyg för att säkerställa att 

värderingarna lever vidare i företaget. Personalchefen berättar att Smurfit Kappa styr med 

värderingar via till exempel medarbetarsamtal där medarbetarens prestationer utvärderas 

och diskuteras med värderingarna som utgångspunkt. Vidare berättar hon att medarbetarna 

lönesätts utifrån hur väl de lever efter värderingarna, hon säger att ”det är ett 

lönekriterium, hur man följer värderingarna”. Avdelningschefen tillägger att ”vi använder 

det här i vårt ramverk” och förklarar att värderingarna till exempel finns med i ett 

pågående projekt om lean production. Även Personalchefen säger att värderingarna är 

närvarande vid alla organisationsförändringar, då företaget tar hänsyn till om förändringen 

är i enlighet med värderingarna. Hon beskriver det som att ”värderingarna följer en röd 

tråd i kommande förändringar och arbeten”. Vidare berättar hon att de tas upp på olika 

typer av möten i företaget, där värderingarna visas och diskuteras. Personalchefen berättar 

även att hon tror att det är betydande att försöka integrera värderingarna på ett naturligt sätt 

i de dagliga samtalen på arbetsplatsen. Detta för att det inte ska bli krystat, utan snarare 

kännas som en självklar del av kulturen eftersom ”vi vill ju att det ska genomsyra allt det 

vi gör”.  

 

4.4 BDX Företagen AB 
BDX har tre värderingar, vilka är: Nära, Sammansatt och Hållbart. Värderingarna 

presenteras även i figur 4:4 nedan. Dessa värderingar togs fram år 2009 med syfte att 

”vägleda internt och positionera och attrahera externt”. Framtagningsprocessen var enligt 

den Verkställande Direktören i dotterbolaget en kombination av vad ledningen ville och 

vad medarbetarna ville, han beskriver det som att ”det här är inget ledningen tagit fram, 

utan det är något som hela företaget tagit fram”. Vidare förklarar han att företaget hade 

möten med personal och leverantörer, där det diskuterades vad dessa personer tyckte att 

BDX är och står för samt vad som är viktigt i företaget. Han förtydligar även att 

diskussionen hade sin grund i varför BDX har lyckats så pass bra som de har gjort, och att 

värdeorden växte fram ur detta. Han menar att de värderingar som BDX styr med alltid har 

funnits i företaget, dock mer informellt. Med andra ord använde sig BDX av en 

kombination av ett top-down och ett bottom-up perspektiv vid framtagandet av 

värderingarna. 

 

Enligt Affärsutvecklingschefen handlar Nära om att vara geografiskt nära kunden och 

leverantören, med andra ord om att ha stor lokal förankring. Den Verkställande Direktören 

säger att ”alla ska känna tillhörighet”. Sammansatt innebär att BDX ska gå längre i 

värdekedjan och erbjuda paketerade, sammansatta tjänster så att de blir unika och svåra att 

kopiera för konkurrenter. Affärsutvecklingschefen beskriver Hållbart som hållbara 

partnerskap och affärer samt hållbar utveckling.  
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Figur 4:4 - "BDX värderingar" 

 

 
Varför värderingsstyrning? 
Enligt den Verkställande Direktören för dotterbolaget började BDX använda sig av 

värderingar för att företaget ville förankra den kultur som rådde innan den stora 

sammanslagningen av flera små ekonomiska föreningar, vilka sedan bildade BDX. Han 

säger att de ville få medarbetarna att känna sig som ”en ägare i vardagen” och känna att 

”vi gör det här tillsammans”. Vidare berättar den Verkställande Direktören för 

dotterbolaget att syftet med värderingarna är att skapa en kultur som resulterar i att alla 

trivs på företaget. 

 

BDX implementering av värderingar 
Den Verkställande Direktören för dotterbolaget berättar att värderingarna tagits fram av 

hela företaget tillsammans, detta för att alla måste få vara med och påverka för att på så sätt 

skapa en känsla av delaktighet bland medarbetarna. Denna känsla av delaktighet skapar i 

sin tur motiverade medarbetare. Den Verkställande Direktören för dotterbolaget tillägger 

att det är viktigt att ledningen tar sin roll i sådana här arbeten, vilken är att styra företaget 

och dess medarbetare. Affärsutvecklingschefen berättar att när värderingarna var 

framtagna inleddes implementeringsprocessen med en kommunikationskedja uppifrån och 

ner. Respektive chef hade ett stort eget ansvar i detta arbete, då det var dennes uppgift att 

förmedla ledningens budskap om värderingarna vidare neråt i företaget. Detta budskap 

spreds främst genom utbildande möten där en power-point presentation av informationen 

skedde. Chefen fick sedan dokumentera att detta gjorts med alla medarbetare, vilket blev 

en slags kontroll för ledningen att alla tagit del av budskapet. Affärsutvecklingschefen 

säger att diskussion och kommunikation stod i centrum, och att öppenhet var ett nyckelord.  

 

Enligt Affärsutvecklingschefen införde BDX värderingarna rätt i tiden, detta då företaget 

längtade efter förändring och utveckling. Detta benämner han, tillsammans med vikten av 

rätt människor, som de största fördelarna med hur BDX implementerade värderingarna. 

Med de rätta människorna menar han att ”de måste vara eldsjälar”, som kan agera 

ambassadörer för förändringen. Han uppger att värderingarnas budskap trots detta inte har 

nått ut till alla, eftersom det alltid finns personer som inte är villiga att ta till sig denna typ 

av förändring. För att en förändring ska få full effekt krävs det en individuell vilja från 

medarbetaren. Gemensamt för både Affärsutvecklingschefen och den Verkställande 

Direktören för ett dotterbolag är att de ser på införandet som aningen genomhastat, och att 

de i en liknande situation i framtiden skulle lägga mer tid på ordentlig planering och 

diskussion för att på så sätt få med alla. Vidare nämner Affärsutvecklingschefen att en 

utmaning med att införa värderingsstyrning var att få alla chefer att tänka på värdeorden i 

det dagliga arbetet, så att de själva agerar i enlighet med dem och därmed lever som de lär. 

BDX VÄRDERINGAR 

• Nära 

• Sammansatt 

• Hållbart 
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Den Verkställande Direktören för dotterbolaget tillägger att värderingsarbetet är en 

ständigt pågående process, och därför påtalar han vikten av att vara konsekvent. 

 

Affärsutvecklingschefen säger att BDX värderingar i dagsläget finns att ta del av på 

hemsidan och intranätet. Även den Verkställande Direktören för dotterbolaget säger att 

värderingarna finns på intranätet, men tillägger att de överlag inte är speciellt synliga 

visuellt utan att de främst jobbar med att predika ut värderingarna muntligt. Vidare 

uppskattar den Verkställande Direktören för dotterbolaget att kulturen på arbetarplatsen till 

stor del är i enlighet med värderingarna, och att de flesta medarbetarna ”vill och tycker och 

tänker i enlighet med värderingarna”. Affärsutvecklingschefen tror att medarbetarna i 

allmänhet trivs på företaget, eftersom de flesta stannat kvar relativt länge. Han beskriver 

kulturen som öppen och att medarbetarna respekterar och coachar varandra.  

 

Det viktigaste för att lyckas med en implementering av värderingar är enligt den 

Verkställande Direktören för dotterbolaget att ge tid till eftertanke samt att studera andra 

företag som lyckats med liknande förändringar. Han säger även att ”delaktigheten - det är 

ett nyckelord”. Vidare förklarar den Verkställande Direktören för dotterbolaget att 

information om vad som ska göras och varför det görs är viktigt att förmedla ut, och 

sammanfattar detta genom att säga ”informera alla, då känner man sig delaktig”. 

Affärsutvecklingschefen ger tre konkreta tips för att lyckas med en implementering av 

värderingar, och det första är att ”ha en plan för hela caset”. Vidare betonar han att 

företaget ska våga ta till sig både positiv och negativ kritik från medarbetarna, för att på så 

sätt öppna upp för kommunikation vilket han anser är en viktig framgångsfaktor. Hans 

sista tips är att anlita en bra kommunikationsbyrå som hjälper företaget att förpacka 

materialet och presentera det på ett tilltalande sätt. Den Verkställande Direktören för 

dotterbolaget tillägger att ”man får aldrig sluta vara ödmjuk, det är det viktigaste”. Med 

detta menar han vikten av att lyssna på andra och att ”man ska ha en känsla för det man 

gör”.  

 

Styra och mäta efter värderingar 
På BDX används verktyg för att styra och mäta efter värderingarna. Detta för att 

säkerställa att värderingarna lever vidare efter införandet av dem. Den Verkställande 

Direktören för dotterbolaget talar om vikten av ledarens roll vid värderingsstyrning, och 

betonar att det är viktigt att en ledare ska ”föregå med gott exempel”. Med detta menar han 

att om inte ledaren lever som den lär, kan denne inte heller förvänta sig att medarbetarna 

ska följa värdeorden. Vidare säger Affärsutvecklingschefen att det är viktigt med 

kommunikation och att prata om värderingarna. Han beskriver det som ”en fallande tråd i 

kommunikation”. Den Verkställande Direktören för dotterbolaget berättar även att 

värderingarna tas upp vid introduktion av nyanställda, på leverantörs- och personalmöten 

samt vid medarbetarsamtal. Vidare uppger han att företaget tar hänsyn till värderingarna 

vid rekryteringar, han berättar att det är viktigt att anställa personer som delar och 

accepterar företagets värderingar. Den Verkställande Direktören för dotterbolaget förklarar 

att den nyanställde alltid får en genomgång av BDX historiska resa vid introduktionen, 

vilket han tycker förklarar vart orden kommer ifrån och vad de betyder. Vidare uppger han 

att värderingarna integreras på leverantörsmöten, detta då dessa möten behandlar 

marknadsstrategiska frågor. Den Verkställande Direktören för dotterbolaget uppger att 

medarbetarna vid medarbetarsamtal får svara på frågor i en enkät som indirekt utgår från 

värderingarna, han säger att ”allting refererar till kärnvärderingarna”. Vidare berättar han 

att denna enkät, tillsammans med en liknande enkät som besvaras av kunderna, ligger till 
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grund för utvärdering på så sätt att det tas fram nyckeltal utifrån dem. Dessa nyckeltal 

fungerar som mätverktyg, vilka BDX sedan kan använda för att på så sätt se förändringar 

över tid. Enligt den Verkställande Direktören för dotterbolaget tas en diskussion ifall 

någon medarbetare starkt arbetar i strid med värderingarna. Diskussionen sker inte bara 

med den/de berörda personen/personerna, utan det sker även en allmän dialog via mail och 

på möten. Detta för att alla ska påminnas om vilket beteende som är okej och inte okej. 

Vidare tillägger han att de ser allvarligt på den här typen av händelser.  

 

4.5 Max Hamburgerrestauranger AB 
Max har tre värderingar, vilka har växt fram ur deras ”budord”.  Vid framtagandet av dessa 

”budord” reste ledningen runt på restaurangerna i Sverige, där work-shops genomfördes i 

varje restaurang för att medarbetarna skulle få komma med förslag om vad de anser att 

Max är och står för. Hållbarhetschefen benämner detta som en ”process där ledning anger 

riktning men tar in intryck”. Med detta menar han att ledningen hade en grundsyn på vilka 

värderingar de tyckte passade Max, men tog ändå in synpunkter från medarbetarna och 

gjorde vissa revideringar efter dessa. Med andra ord kan denna framtagningsprocess 

beskrivas som en kombination av top-down och bottom-up. Dessa budord kortats sedan ner 

och sammanfattats i tre kärnvärderingar för att göra det lättare för medarbetare att komma 

ihåg dem och arbeta i enlighet med dem. Dessa tre är: smak, kvalité och ansvar och 

presenteras i figur 4:5 nedan. Hållbarhetschefen betonar dock att ”värderingar är inte 

orden egentligen, utan det är hur man lever och tänker”. Hållbarhetschefen säger att ”Max 

vill bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle” och ska servera hamburgare med smak, 

kvalitet och ansvar. Vidare berättar den Administrativa chefen
5
 att Smak och Kvalité 

handlar om att hellre göra saker ordentligt än slarvigt. Han förklarar även att Ansvar 

innefattar många aspekter men i stort handlar det om att Max ”vill ta ansvar och vara en 

god samhällsmedborgare”. 

 

 

 

 
 

Figur 4:5 - "Max värderingar" 

 
Varför värderingsstyrning? 
Både Hållbarhetschefen och den Administrativa chefen berättar att Max alltid varit 

värderingsstyrt, på grund av att företaget ägs av en familj med starka värderingar. Vidare 

berättar Hållbarhetschefen att det, i takt med att företaget växer, behövs en tydlig riktning. 

Ytterligare en anledning att använda sig av värderingsstyrning är att Max inte är nöjda utan 

hela tiden vill framåt. Han säger att ”framtidens ledarskap handlar om värderingsstyrt 

ledarskap” och att ”värderingar som leder framåt skapar en kraft framåt”. 

Hållbarhetschefen är övertygad om att värderingsstyrning är framtiden och att det därför är 

                                                 
5
 Den Administrativa chefen har även titeln Vice VD 

MAX VÄRDERINGAR 
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viktigt att jobba med värderingar. Den Administrativa chefen säger att värderingsstyrning 

handlar om ödmjukhet, och att ledarskapet måste anpassas efter individen och situationen. 

Han förklarar även att värderingar ska skapa ett förtroende mellan olika parter i företaget, 

som tillåter ärliga misstag utan att medarbetaren mister förtroendet. Den Administrativa 

chefen berättar att han tror att värderingar leder till en positiv känsla bland medarbetarna 

samt att det skapar trivsel. Vidare berättar han att en nackdel med värderingsstyrning är att 

alla beslut inte till fullo är faktabaserade och ekonomiskt lönsamma, utan att många beslut 

fattas utifrån känslor och värderingar. 

 

Max implementering av värderingar 
Enligt Hållbarhetschefen bestod Max implementeringsprocess främst av att ledningen åkte 

ut till restaurangerna för att ta in synpunkter på hur medarbetarna uppfattade värdeorden. 

Efter detta tog ledningen, med hänsyn till medarbetarnas synpunkter, det slutgiltiga 

beslutet om vilka värdeord som skulle styra Max. På Max är ledarna viktiga ambassadörer 

för värderingarna, och det är viktigt att dessa lever som de lär eftersom det är genom att 

studera ledarna som de övriga medarbetarna får kännedom om värderingarna. Den 

Administrativa chefen tror att de skulle göra på liknande sätt om de stod inför en liknande 

förändring i framtiden. Han betonar att det är viktigt med samspel mellan ledningens viljor 

och personalens synpunkter. En viktig faktor vid denna typ av förändring är att ledningen 

är stark så att den skapar stabilitet i företaget. Hållbarhetschefen säger att ”det viktiga är 

att högsta ledningen verkligen lever det här också, annars fungerar det ju inte” och syftar 

på värderingarna. Hållbarhetschefen tillägger att det inte går att förändra saker om det inte 

finns drivkraft underifrån. Vidare säger han att ”jag tror att vi har en process kvar att gå” 

och med detta menar han att det alltid går att göra saker bättre och enklare att förstå för att 

få optimal effekt. Han anser att Max i dagsläget har för många ord och meningar för att 

beskriva vad de står för, och skulle gärna se en revidering av värderingarna för att de ska 

vara ännu mer rakt på och därmed enklare att förstå och komma ihåg. Den Administrativa 

chefen säger att de flesta medarbetarna i stor utsträckning agerar i enlighet med 

värderingarna. Vidare berättar Hållbarhetschefen att den kultur som råder absolut är i 

enlighet med värderingarna, men kanske inte på alla arbetsplatser hela tiden. 

 

Den Administrativa chefen uppger att det kan vara en utmaning att nå ut med information 

på ett önskvärt sätt. För att förklara detta säger han att det finns en distinkt skillnad mellan 

information och insikt, och menar att bara för att information ges ut betyder det inte att den 

tas emot på ett önskvärt sätt. En annan utmaning med implementering av denna typ av 

förändring uppges av båda vara att lyckas hålla dem vid liv, det vill säga komma ihåg att 

det är en ständigt pågående process. Den Administrativa chefen säger att det är viktigt att 

prata om värderingarna, men ännu viktigare att verka i enlighet med dem. Han ger som 

exempel att företag bör satsa på att få cheferna att förstå och verka i enlighet med 

värderingarna, för då följer alla andra med.  

 

Den Administrativa chefen uppger att det viktigaste är att få nyckelpersoner att begripa vad 

förändringen handlar om, eftersom det är de som ska förmedla budskapet så att 

medarbetarna förstår och vill agera i enlighet med värderingarna. Ledarskapet är en 

avgörande faktor och det ”gäller att ledarskapet utgår från att man lever som man lär”. 

Han säger även att det är viktigt att ta fram konkreta exempel och handlingar som kan 

hänföras till värderingarna, så kallade exempelbeteenden. Dessa exempelbeteenden kan 

förslagsvis tas fram med hjälp av case. När det fastställts konkreta exempel och handlingar 

gäller det att vara konsekvent med dessa för att underlätta för medarbetarna. 
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Hållbarhetschefen tillägger att en chef eller ledare bör vara flexibel, ta in intryck och vara 

lyhörd – ”man har två öron och en mun, och det finns en orsak varför”.  

 

Styra och mäta efter värderingar 
På Max säkerställs värderingarnas efterlevnad med hjälp av olika styr- och mätverktyg. 

Den Administrativa chefen säger att värderingarna ”finns med i varje beslut” och styr, 

enligt Hållbarhetschefen, hur saker ska prioriteras i företaget. På Max handlar 

värderingsstyrningen främst om beteenden och den Administrativa chefen säger att ”i 

grund och botten är värderingarna hur man lever och lär”. Detta förklarar han genom att 

säga att medarbetarna får kännedom om värderingarna och dess innebörd genom att iaktta 

hur cheferna agerar och därför är ledarskapet otroligt viktigt. Den Administrativa chefen 

berättar att Max generellt inte satsar på att trycka upp värderingarna på artefakter eller att 

på annat sätt visa dem visuellt, eftersom ”värderingarna kan kopplas till beteenden”. Dock 

berättar både Hållbarhetschefen och den Administrativa chefen om en personaltidning där 

artiklar som indirekt utgår från värderingarna finns med för att sprida den rätta och 

önskvärda kulturen på företaget. Vidare menar Hållbarhetschefen att värderingarna gör sig 

synliga i hur medarbetare lyfts fram och hur beröm ges inom företaget. Han tror att genom 

att berömma det rätta beteendet, kommer fler att arbeta i enlighet med värderingarna 

eftersom de också vill ha beröm. Beröm fungerar i detta avseende även som en förklarande 

faktor då medarbetarna på detta sätt får insikt i konkreta situationer som är önskvärda. 

 

Värderingarna är även närvarande vid introduktion av nyanställda genom att den nya 

medarbetaren får svara på frågor som indirekt kan kopplas till värderingarna, detta för att 

få en uppfattning om medarbetaren förstår och kan leva upp till värderingarna. 

Hållbarhetschefen säger att ”om man står för någonting så måste man stå för någonting” 

och med det menar han att medarbetarna måste visa med handlingar att de delar 

värderingarna och står för dem. Vidare berättar den Administrativa chefen att 

värderingarna integreras i utbildningar, medarbetarundersökningar samt på 

chefskonferenser. Detta för att främja diskussion och möjliggöra mätning. Den 

Administrativa chefen berättar att Max valt att arbeta på detta sätt ”för att vi tror på det” 

och för att de alltid utgår från vad ägarna vill. Han säger även att det gäller att 

kommunicera och hitta en balans mellan vad ägarna, ledningen och medarbetarna vill och 

tycker.  

 

Hållbarhetschefen berättar att det är viktigt att skapa engagemang och drivkraft underifrån. 

Han tror att om medarbetarna känner sig som en del av företaget och känner att de kan 

påverka vad som händer, så bryr de sig i större utsträckning om att forma reglerna på 

arbetsplatsen och därmed även värderingarna. Han beskriver detta som en ”viktig 

parameter för att fortsätta jobba med värderingar”. Vidare berättar Hållbarhetschefen att 

Max följer upp de situationer då det framkommer att någon arbetar i strid med 

värderingarna, det vill säga dialogen tas då detta inte fungerar.  

 

4.6 Sammanfattning av empirin 
Anledningen till varför företagen valde att börja använda sig av värderingsstyrning skiljer 

sig åt mellan företagen men i grunden anser samtliga företag att värderingsstyrning skapar 

en tydlighet och en gemensam plattform där alla medarbetare vet hur de ska agera i olika 

situationer. Ett typskäl är att företagen med hjälp av värderingsstyrning vill skapa en 
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tydligare kultur som bidrar till trivsel bland medarbetarna och skapar en samhörighet på 

arbetsplatsen.   

 

Utifrån empirin har olika teman av värderingsstyrning hos företagen framträtt, och dessa 

teman presenteras i tabell 4:1. Det ena är de implementeringsverktyg företagen använt sig 

av vid implementeringen av värderingarna, med syfte att få dem institutionaliserade och 

accepterade. Detta tema innehåller även sådana verktyg som företaget inte använde vid 

implementeringen av värderingarna, men som aktörerna uppgett att de borde använt sig av.  

Nästa tema är hur företagen arbetar, och även arbetade direkt efter införandet av 

värderingarna, med att styra och mäta efter värderingarna.  

 

 
Tabell 4:1 - "Sammanfattning av empirin" 
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 Implementeringsverktyg* Styra och mäta 

Coop 

Norrbotten 

Fysiska Verktyg, Kommunikation, 

Ledarskap, Möten, Pågående process,  

Rätt värderingar, Se helheten 

  

Belöning, Introduktionsprogram, 

Medarbetarundersökningar, Mystery 

Shoppers, Möten, Nöjd Kund Index, 

Servicetest 

LKAB 

Aktivitetsstationer, Fysiska verktyg, 

Medarbetarsamtal, Engagerade 
medarbetare, Göra tillbakablickar, 

Kommunikation, Ledarskap, Rätt 

värderingar, Utbildningar, Många 

kanaler ut, Planering, Pågående process, 

Uttalade resurser, Öppenhet 

Belöning, Exempelbeteenden, 

Ledarskap, Medarbetarsamtal, 

Medarbetarundersökningar, Möten, 

Personaltidning, Utbildningar 

Smurfit 

Kappa 

Fysiska verktyg, Kommunikation, 

Ledarskap, Utbildningar, Engagerade 

medarbetare, Göra tillbakablickar, 

Planering, Pågående process,  

Belöning, Exempelbeteenden, 

Medarbetarsamtal, Möten 

BDX 

Möten, Öppenhet, Kommunikation, 

Utbildningar, Ledarskap, Anlita en 

kommunikationsbyrå, Engagerade 

medarbetare, Göra tillbakablickar, 

Planering, Pågående process 

Diskutera eventuella avvikelser,  

Enkät, Introduktionsprogram, 

Kommunikation, Ledarskap, 

Medarbetarsamtal, Möten 

Max 

Personaltidning, Möten, 

Kommunikation, Ledarskap, Drivkraft 

underifrån, Engagerade medarbetare, 

Pågående process 

Belöning, Diskutera eventuella 

avvikelser, Introduktionsprogram, 

Ledarskap, Medarbetarunder-

sökningar, Möten, Personaltidning, 

Utbildningar 

 
* De verktyg som är fetmarkerade är de som företagen faktiskt använt vid implementeringen av 

värderingarna och de implementeringsverktyg som är kursiva är de som aktörerna uppgett som 

framgångsfaktorer som de borde använt sig av. De implementeringsverktyg som är både fetmarkerade och 

kursiva är sådana som företagen både använt sig av och uppgett som framgångsfaktorer. 

                                                 
6
 Kodning av indikationsord återfinns i Bilaga 2 
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5. ANALYS  

I detta kapitel presenteras analysen av den insamlade empirin i ljuset av den teoretiska 

referensramen. Kapitlet inleds med en analys av de implementeringsverktyg större företag 

använt sig av vid implementeringen av värderingsstyrning. De implementeringsverktyg 

som presenteras i detta kapitel är de mest framträdande, och vilka aktörerna lagt mest 

fokus på vid intervjuerna. Vidare presenteras en analys av implementeringsverktygen i 

förhållande till den institutionella teorin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

innehållande propositioner och en utveckling av den teoretiska analysmodellen.  

 

 

5.1 Implementeringsverktyg 
De implementeringsverktyg som i empirin identifierats utgör tillsammans komponenter för 

en lyckad implementeringsstrategi för värderingars institutionalisering. Syftet med studien 

är att skapa förståelse för företags institutionalisering av värderingar. Intentionen med de 

verktyg som identifierats som viktiga i empirin är att skapa förståelse för, och mening med, 

värderingarna så att de blir institutionaliserade (jmf. Scott, 2008). Värderingsstyrning anses 

vara implementerad i ett företag när uppfattningen om värderingarna delas över 

avdelningar och nivåer, och därmed styr beteendet i hela företaget (Wiener, 1988).  

 

5.1.1 Ledarskap 
Ledarskap har visat sig vara en central faktor bland samtliga företag i denna studie och 

ledarskap har även lyfts fram som en av de mest centrala faktorerna för att uppnå en lyckad 

implementering i tidigare studier (Cordial, 2005; Knoer, 2011; O’Reilly, 1989). I empirin 

framgår att samtliga företag utom Smurfit Kappa beskriver ledarskap som att ledarna bör 

leva som de lär. Detta är i enlighet med O’Reilly (1989) som framhåller vikten av att 

chefer tydligt och konsekvent agerar i enlighet med värderingarna för att underlätta 

implementeringen. Ett exempel på detta är Max, som beskriver ledarskap som en 

avgörande faktor för att värderingarna ska nå ut internt i verksamheten. För Max innebär 

ledarskap att cheferna agerar i enlighet med värderingarna, eftersom det är genom att iaktta 

chefernas beteende som medarbetarna primärt får kännedom om värderingarna och 

förståelse för dem. Detta är i enlighet med Argandona (2003) som beskriver vikten av att 

en chef förstår värderingarnas betydelse för att på så sätt kunna visa medarbetarna hur 

värderingarna kan konkretiseras i det dagliga arbetet. I likhet med Max, beskriver Coop 

Norrbotten vikten av att cheferna utövar ett tydligt ledarskap och lever värderingarna. 

Denna syn är något som även delas av LKAB, där ledarskap är en nyckel för att 

implementera värderingar. LKAB ser det som att ledare och chefer är budbärare och att det 

därför är viktigt att de är engagerade för att de ska kunna påverka medarbetarna. 

 

BDX påtalar vikten av högsta ledningens roll som styrare. Detta är något som även de 

övriga företagen tar upp som ett implementeringsverktyg. Att ledningen har ett stort ansvar 

vid denna typ av implementering styrks av Cordial (2006) som påtalar ledningens ansvar 

att se till att arbetet utförs i enlighet med värderingarna samt att det finns en direkt 

koppling och uppföljning. Exempel på sådan koppling och uppföljning kan vara de möten 
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och medarbetarsamtal som samtliga företag använder sig av. Även Vrakking (1995) menar 

att ledningen ska kontrollera att implementeringen blir rätt utförd. 

 

På BDX var det centralt för implementeringen att företaget hade engagerade chefer och 

eldsjälar som lever som de lär för att på så sätt skapa en spridning av värderingarna och 

dess innebörd. Att uppnå spridning är enligt Lencioni (2002) avgörande för att styrningen 

ska få full önskad effekt. Även Smurfit Kappa använde sig av ledarskap vid 

implementeringen, då de utsåg ”AERO-coacher” vars uppgift var att stötta medarbetarna i 

arbetet med värderingarna. I likhet med Smurfit Kappas AERO-coacher, använde sig 

LKAB av utsedda förespråkare för att sprida budskapet och svara på frågor om 

implementeringen. Att utse engagerade förespråkare för förändringen stödjs även av Knoer 

(2011) som tar upp att det kan vara en hjälp i att skapa engagerade och delaktiga 

medarbetare som i sin tur leder till att värderingarna sprids och genomsyrar hela företaget. 

Engagerade medarbetare är ett verktyg för att lyckas med implementeringen (Knoer, 2011) 

och en viktig del i ledarskapet är kommunikation.  

 

5.1.2 Kommunikation 
I empirikapitlet framkom att kommunikation är av central betydelse för att lyckas med en 

implementering av värderingar och enligt Berger och Luckmann (1966) kan 

kommunikation användas för att sprida en unison förståelse för värderingarna inom 

företaget. Till exempel angav LKAB kommunikation som ett viktigt 

implementeringsverktyg i implementeringsstrategin, vilket är i linje med Knoer (2011) 

som uppger kommunikation som den allra viktigaste komponenten för att uppnå en lyckad 

implementering. Det som LKAB angav som en framgångsfaktor var att kommunikationen 

skedde i båda riktningar, det vill säga det var en demokratisk process. Enligt Vrakking 

(1995) är denna typ av kommunikation en kombination av top-down och bottom-up, vilket 

han framhåller som den idealiska då den främjar interaktion. Interaktion leder i sin tur till 

att medarbetarna formar en kollektiv mening med värderingarna (Ifvarsson, 2003). I likhet 

med LKAB uppgav både Smurfit Kappa och BDX att det vid en implementering är viktigt 

med diskussion och interaktion, vilket denna typ av tvåvägskommunikation skapar. Scott 

(2008) påtalar att alla institutioner är socialt konstruerade, och enligt O’Reilly (1989) 

skapas en uppfattning av något via interaktion. Detta kan vara en förklarande faktor till 

varför kommunikation och interaktion uppgavs som en framgångsfaktor av samtliga 

företag. 

 

För BDX handlar kommunikation även om att muntligt predika ut värderingarna i en typ 

av kommunikationskedja. På liknande sätt använder sig Coop Norrbotten av 

kedjekommunikation för att få ut budskapet i företaget. På Max handlar kommunikation 

om att vara lyhörd, och att hitta en balans mellan vad ledningen vill och medarbetarnas 

synpunkter. Även på Smurfit Kappa är det viktigt att ta vara på medarbetarnas synpunkter 

eftersom det skapar engagemang som i sin tur kan leda till att medarbetarna är mer villiga 

att ta till sig förändringen. Denna syn delas av O’Reilly (1989) som påvisar att det skapar 

en positiv känsla hos den enskilde medarbetaren och på arbetsplatsen om medarbetarnas 

synpunkter värderas och tas till vara på av ledningen. Då kommunikation och interaktion 

uppgavs som viktiga faktorer vid implementeringen, har viljan att skapa engagemang och 

delaktighet hos medarbetarna kunnat identifieras som bakomliggande orsaker till varför 

företag använder sig av kommunikation som ett implementeringsverktyg. Engagemang och 



 

37 

delaktighet har även identifierats av Knoer (2011) som en viktig faktor för att lyckas med 

en implementering. 

 

Kommunikationens uppgift som informationsspridare uppges alltså enligt ovanstående 

resonemang som viktigt enligt samtliga företag. Detta stödjs av Kaplan och Norton (2000), 

som benämner medarbetarnas informationstillgång som en central faktor för att 

medarbetare ska kunna skapa sig en förståelse för implementeringen. Både Smurfit Kappa 

och Max benämner informationsspridning som en utmaning med implementeringsarbetet, 

då det inte går att garantera att informationen förstås på rätt sätt av medarbetarna. För att 

kommunikationen ska få önskad effekt och sprida önskad information har språket en 

betydande roll (Berger & Luckmann, 1966) då det gäller att kommunicera så att alla 

medarbetare förstår informationen.  

 

5.1.3 Planering och medvetenheten om den ständigt pågående processen 
I empirin framgår att planering framhålls som en framgångsfaktor, då LKAB, Smurfit 

Kappa och BDX uppgav planering som betydande för att lyckas med en implementering. 

Detta är i likhet med Kaplan och Norton (2000) som påtalar vikten av att företag har en 

plan för förändringen. LKAB framhåller att uthållighet och att vara konsekvent är en 

betydande faktor för att lyckas med denna typ av förändring och att det är av central 

betydelse att ha en långsiktig konkret plan. Denna plan kan därmed ses som vad Knoer 

(2011) beskriver som de rätta förutsättningarna för att lyckas med en implementering. 

Denna syn delas av BDX, som påtalar vikten av att ha en plan för hela implementeringen. 

Smurfit Kappa framhåller att vissa utmaningar går att motverka om företaget har 

framförhållning och bra planering. Detta styrks även av Upadhyay et al. (2010) som tar 

upp att dålig planering kan vara orsaken till att en implementering misslyckas. 

 

Samtliga företag uppger vikten av att vara medveten om att denna typ av förändring tar tid 

och att det är viktigt att vara konsekvent så att medarbetarna tar förändringen på allvar. 

Detta är något som även Cordial (2005) påtalar som en avgörande utmaning i 

implementeringsarbetet. LKAB uppger att konsekvens för dem bland annat innebär att vara 

konsekvent i sina förklaringar gentemot medarbetarna för att på så sätt underlätta den 

meningsskapande processen. Även Coop Norrbotten uppger långsiktighet samt att vara 

medveten om att värderingsstyrning är en ständigt pågående process som viktigt för att 

uppnå en lyckas implementering av värderingar. Detta är i likhet med Lencioni (2002) som 

påtalar vikten av att ständigt påminnas om värderingarnas betydelse. Vidare framkommer 

det i empirikapitlet att samtliga företag anger tid och långsiktighet som en 

framgångsfaktor. Detta stödjs av Argandona (2003) som påtalar att tid är en central faktor 

att ta hänsyn till vid en implementering av nya värderingar. Ett sätt att uppnå konsekvens i 

värderingsarbetet är enligt empirin att göra tillbakablickar. 

 

5.1.4 Göra tillbakablickar 
I empirin framkommer att Smurfit Kappa lägger stor vikt vid att göra tillbakablickar på 

implementeringen. Detta är i likhet med Lencioni (2002) som framhåller att det är av 

central betydelse att medarbetarna hela tiden blir påminda om värderingarna. Detta för att 

värderingarna ska genomsyra hela verksamheten så att styrningen får full effekt. På 

Smurfit Kappa diskuteras värdeorden och dess praktiska betydelse vid dessa 

tillbakablickar. Dessa tillbakablickar kan antas göras för att möjliggöra den 
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meningsskapande process som är av vikt för att värderingarna ska bli institutionaliserade 

och implementerade (Weick, 1995). Att göra tillbakablickar är i linje med Weicks (1995) 

resonemang om att medarbetarna enbart kan förstå vad de har gjort och betydelsen av det 

först efter händelsen skett, och därav kan dessa tillbakablickar ses som avgörande för att 

implementeringen ska bli lyckad. 

 

Av empirin framgår det även att LKAB använder sig av tillbakablickar för att skapa 

mening och förståelse. Dessa tillbakablickar görs exempelvis vid dagens slut med syfte att 

diskutera och reflektera över vilken värdering som kännetecknat dagen. Tillbakablickarna 

möjliggör för medarbetarna att skapa en individuell och kollektiv mening genom 

kommunikation och interaktion, vilket är att ses som ett steg i den meningsskapande 

process som Ifvarsson (2003) menar att alla förändringar måste genomgå för att den ska 

uppfattas som meningsfull. Även BDX anger tillbakablickar som en framgångsfaktor. På 

BDX jobbar de med att ge tid till eftertanke om vad de gjorde och detta hjälper till att 

skapa en kollektiv förståelse för och mening med värderingarna (Scott, 2008). Detta är 

centralt för att en institutionalisering ska kunna ske enligt Scotts (2008) kultur-kognitiva 

pelare. 

 

5.1.5 Engagerade medarbetare 
Samtliga företag, förutom Coop Norrbotten, har angett delaktighet och engagerade 

medarbetare som en framgångsfaktor för implementering av värderingar. Knoer (2011) 

anger engagerad och delaktiga medarbetare som ett verktyg för en lyckad implementering. 

Denna syn delas även av O’Reilly (1989) som säger att delaktighet fungerar som en 

motiverande faktor. I empirin framträder att denna delaktighet bör styras och ledas av 

högsta ledningen för att försäkra att arbetet och implementeringen blir korrekt utfört. Till 

exempel uppger BDX vikten av att ledaren tar sin roll vid implementeringen så att 

medarbetarna vet hur de ska agera. Detta stödjs av Vrakking (1995) som menar att 

deltagande från medarbetarna bör vara under kontrollerade former för att säkerställa att 

implementeringen blir utförd i enlighet med företagets vilja och mål. För att uppnå 

engagerade medarbetare har aktörerna framhållit användandet av exempelbeteenden samt 

belöning.  

 

Exempelbeteenden 
Det förefaller vara centralt att tydliggöra värdeordens betydelser för just det specifika 

företaget och avdelningen som anammar dem, vilket framstår vara exempelbeteendens 

huvudsakliga syfte. Vidare menar Berger och Luckmann (1966) att hur värderingarna 

uppfattas kan skilja sig åt mellan olika medarbetare, arbetssituationer och andra sociala 

sammanhang. Därför förefaller det vara centralt att dessa exempelbeteenden konkretiserar 

och förklarar värderingarna så att medarbetarna kan förstå dem på liknande sätt. 

 

Användandet av exempelbeteenden framhålls av flertalet företag som en framgångsfaktor 

vid en implementering av värderingar, detta är dock inget som identifierats i tidigare 

studier. Till exempel tog LKAB fram exempelbeteenden, vars syfte var att konkretisera 

värderingarna och dess betydelse. På liknande sätt använde sig Smurfit Kappa av 

exempelbeteenden som diskuterades fram specifikt för varje avdelning. Anledningen till 

detta uppges vara att medarbetarna känner sig delaktiga om de själva får vara med och 

påverka ordens praktiska betydelser, vilket i sin tur skapar engagemang. Detta kan liknas 

vid O’Reillys (1989) resonemang om att medarbetarna tar mer ansvar för sitt handlande 
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och beteende om de själva varit involverade i implementeringsprocessen. Denna 

delaktighet hjälper även till att skapa acceptans för värderingarna, vilket enligt såväl 

Simons (1995) som Coridal (2005) är betydande för att värderingarna ska 

institutionaliseras. Max anser att exempelbeteenden är en framgångsfaktor för 

implementering av värderingar. På Max innebär detta en framtagning av konkreta exempel 

och handlingar, förslagsvis genom case och work-shops. 

 

Belöning 
I empirin har belöning av olika former identifierats hos alla företag utom BDX, vilket 

stödjs av O’Reilly (1989) som påtalar att det är av vikt att belöna det rätta beteendet för att 

uppnå motiverade medarbetare. Detta kan förslagsvis ske genom uppskattning eller bonus 

(ibid). Även Argandona (2003) påtalar betydelsen av belöning i olika former vid en 

implementering. På LKAB och Smurfit Kappa lönesätts medarbetarna utefter hur väl de 

arbetar efter värderingarna. I likhet med dessa företag använder sig Coop Norrbotten av en 

typ av bonussystem för cheferna, där de bland annat utgår från värderingarna när denna 

bonus sätts. Max jobbar med att belöna det rätta beteendet, då de tror att detta fungerar som 

en motiverande faktor för övriga medarbetare. På liknande sätt gör även LKAB, då de 

försöker belöna det rätta beteendet med syfte att uppmuntra medarbetarna att jobba i 

enlighet med värderingarna. Grunden i social konstruktionism är att verkligheten 

konstrueras via social interaktion och att medarbetarna då bygger en kollektiv uppfattning 

om vad som är socialt accepterat (jmf. Berger & Luckmann, 1966; Scott, 2008). En hjälp i 

att bygga denna kollektiva uppfattning förefaller vara att belöna det rätta beteendet, för att 

på så sätt visa medarbetarna hur värderingarna lämpligast efterlevs.  

 

5.1.6 Möten och utbildningar 
Ett mönster som framträdde i empirin var att företag använde sig av möten för att 

implementera värderingarna. Detta stödjs av Argandona (2003) som påtalar vikten av att 

inte försumma de klassiska implementeringsverktygen, däribland möten. De som använde 

möten som implementeringsverktyg var BDX, Coop Norrbotten och Max. Dessa möten 

hade som syfte att skapa en förståelse för värderingarna och varför de infördes med hjälp 

av en öppen dialog och diskussioner. Dessa typer av möten är interaktionsfrämjande, och 

grunden i social konstruktionism är att all förståelse skapas genom interaktion (O’Reilly, 

1989). Därför förefaller möten vara en central faktor för värderingarnas sociala 

konstruktion för meningsskapande och institutionalisering. Möten kan även ses som ett 

steg i den meningsskapande processen, där graden av kommunikation och interaktion är 

hög, för att värderingarna ska ses som välförstådda och implementerade (Ifvarsson, 2003).  

 

I empirin framgår att utbildningar är ett förekommande implementeringsverktyg för 

värderingsstyrning, då LKAB, BDX och Smurfit kappa använde sig av detta verktyg. Detta 

är i likhet med Cordial (2005) som framhåller att utbildningar är ett av de vanligaste 

verktygen för en implementering av värderingar. LKAB och Smurfit Kappa har även 

nämnt detta som en framgångsfaktor i implementeringsarbetet då det skapar en förståelse 

för värderingarna. Anledningen till att utbildningar kan ses som en framgångsfaktor är att 

de skapar en första insikt om värderingarna, och ger möjlighet för medarbetaren att skapa 

sig en individuell förståelse för dem innan implementeringsprocessen går vidare. 

Utbildningar kan ses som ett steg i Ifvarssons (2003) meningsskapande process där graden 

av interaktion är låg. Detta då medarbetaren inte förväntas delta aktivt, utan kan sitta tyst 

och skapa sig en individuell uppfattning om värderingarna. 
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5.1.7 Fysiska verktyg 
Coop Norrbotten, LKAB och Smurfit Kappa uppgav att de använt någon form av fysiska 

verktyg och symboler för att underlätta implementeringsprocessen och värderingarnas 

institutionalisering. Detta är i enlighet med Argandona (2003) som framhåller att det är av 

central betydelse att företag inte försummar de klassiska implementeringsverktygen såsom 

symboler. Coop Norrbottens fysiska verktyg bestod av ett spel och en bok. Spelet gick ut 

på att olika scenarion diskuterades i grupp med värderingarna som utgångspunkt, och 

syftet med detta var att skapa en medvetenhet om och mening med företagets värderingar. 

Detta kan liknas med det steg i Ifvarssons (2003) meningsskapande process där graden av 

kommunikation och interaktion är hög och en förståelse skapas genom att medarbetarna 

diskuterar värdeorden i grupp. 

 

Till skillnad från spelet, kan den bok som Coop Norrbotten delade ut i samband med 

implementeringen ses som ett steg i den meningsskapande processen där medarbetaren 

skapar en individuell mening med och förståelse för värderingarna (Ifvarsson, 2003). I 

detta steg är graden av kommunikation och interaktion låg (ibid). I likhet med Coop 

Norrbotten, använde sig LKAB av en bok som delades ut i samband med 

implementeringen av värderingarna. Denna bok delades ut till samtliga medarbetare med 

syfte att förklara värderingarna på ett konkret sätt. Anledningen till att dessa företag 

använder sig av spel och böcker som implementeringsverktyg kan förklaras med 

institutionell teori, som framhåller att aktiviteter och resurser kan användas för att skapa 

stabilitet och mening (Scott, 2008).   

 

Vidare använde, och använder, sig Smurfit Kappa av tavlor där värderingarna 

konkretiseras, i form av exempelbeteenden. Detta kan ses som att tavlorna har dubbla 

syften, där det ena uppges vara att medarbetarna ska stanna upp och reflektera över 

värderingarna. Det andra kan antas vara att skapa en förståelse för och mening med 

värderingarna, eftersom exempelbeteenden presenterades. De artefakter som LKAB 

använde sig av vid implementeringen kan antas ha samma syften som ovanstående tavlor. 

Utöver artefakterna använde sig LKAB även av en specifik symbol för varje värdeord, 

vilket stödjs av Argandona (2003) som påtalar vikten av användandet av bland annat 

symboler för att medarbetarna ska kunna forma en förståelse för och mening med 

värderingarna. Dessa spel, böcker, tavlor, artefakter och symboler hjälper till att forma en 

mening som medarbetarna sedan kan applicera på arbetsuppgifterna (Scott, 2008). Detta är 

en del i Scotts (2008) kultur-kognitiva pelare för en lyckad institutionalisering.  

 

5.1.8 Sammanfattning av implementeringsverktygen 
I studien har sju implementeringsverktyg identifierats som framgångsfaktorer för en 

implementering av värderingsstyrning i större företag. Dessa är; Ledarskap, 

Kommunikation, Planering och medvetenheten om den ständigt pågående processen, Göra 

tillbakablickar, Engagerade medarbetare, Möten och utbildningar samt Fysiska verktyg. 

Dessa implementeringsverktyg är de som varit mest framträdande vid intervjuerna och de 

som aktörerna lagt mest tonvikt på. Implementeringsverktygen är var för sig att ses som 

komponenter för en lyckad implementeringsstrategi för värderingsstyrning, och det är 

därmed dessa i en kombination som formar en lyckad implementering. 

Implementeringsverktygen visas i figur 5.1 nedan. 
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Figur 5:1 – ”Sammanfattning av implementeringsverktygen” 

 

 

Ett öppet arbetsklimat där åsikter från medarbetarna är uppskattade i kombination med en 

stark ledning har utifrån empirin identifierats som en framgångsfaktor för implementering 

av värderingar. Denna kombination av top-down och bottom-up kommunikation stödjs 

även av Vrakking (1995) som säger att denna kombination är optimal.  Dessa två verktyg, 

det vill säga Ledarskap och Kommunikation, framstår som centrala för att uppnå en 

institutionalisering av värderingarna. Vidare framkommer att Engagerade medarbetare 

med en känsla av delaktighet bidrar till att implementeringen blir lyckad. Utöver dessa tre 

verktyg, framstår det som att företag med fördel även använda sig av klassiska verktyg 

såsom Möten och utbildningar samt Fysiska verktyg (Argandona, 2003) för en lyckad 

implementering av värderingar. För att uppnå en lyckad implementeringsstrategi för 

värderingsstyrning framhålls, utöver ovanstående, även viken av att ha en konkret Plan för 

implementeringen samt att Göra tillbakablickar under processens gång. Dessa 

tillbakablickar framstår som en central komponent i implementeringsstrategin för att på så 

sätt skapa en medvetenhet om att värderingsstyrning är en ständigt pågående process.  

 

5.2 Styra och mäta med värderingar 
Ur empirin framkom att företagen använder verktyg för att styra och mäta med 

värderingarna, dessa verktyg är därför att ses som ett andra steg i implementeringen för 

värderingarnas institutionalisering. Med detta menas att efter själva 

huvudimplementeringen, eller införandet, av värderingarna använder sig företagen av 

ytterligare verktyg för att hålla värderingarna vid liv och därmed fortsätta 

implementeringsprocessen. Detta stödjs även av Cordial (2005) som påtalar vikten av att 
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utvärdera värderingarnas efterlevnad för att säkerställa värderingarnas institutionalisering. 

Vidare påvisar Coridal (2006) att det är ledningens ansvar att se till att det finns en 

uppföljning som är kopplad till värderingarna. Syftet med dessa uppföljningar kan antas 

vara att medarbetarna ska få insikt i att värderingsstyrningen är bestående och att 

eventuella avvikelser upptäcks. Vidare kan det antas vara så att endast det som blir mätt, 

blir utfört (jmf. O’Reilly, 1989). 

 

I empirin framgår att företagen använder sig av flertalet olika verktyg för att styra med 

värderingarna, samt för att mäta att medarbetarna följer dem. O’Reilly (1989) stödjer detta 

då han framhåller vikten om att mäta prestationer för att säkerställa att de blir utförda i 

enlighet med värderingarna. Olika typer av belöningar, möten, medarbetarundersökningar 

samt medarbetarsamtal är exempel på sådana verktyg som företag förefaller använda för att 

styra och mäta med värderingar. Detta kan ses som att värderingarna nått en viss grad av 

institutionalisering på företaget, då de finns integrerade i styr- och mätverktygen.  I linje 

med detta resonemang påvisar Lencioni (2002) att det är centralt att värderingarna 

genomsyrar verksamheten för att värderingsstyrningen ska få full önskad effekt. Han 

utvecklar detta med att framhålla vikten av att medarbetarna hela tiden blir påminda om 

vilka värderingarna är, samt att det är dessa värderingar som ska styra alla beslut som tas i 

företaget (ibid). 

 

Ett implementeringsverktyg som tidigare lyfts fram i analysen innefattar vikten av 

Planering och medvetenhet om den ständigt pågående processen med värderingsstyrning. 

Användandet av olika typer av styr- och mätverktyg kan antas underlätta förståelsen för att 

värderingsstyrning är ständigt pågående. Ytterligare ett sätt att skapa förståelse för detta är 

att företaget redan vid framtagandet av värdeorden med fördel kan planera för att 

värderingarna ska leva vidare även efter införandet, via användandet av styr- och 

mätverktyg. 

 

5.3 Institutionella krafters påverkan 
En förklarande faktor till varför företags implementeringsstrategier visar sig ha 

framträdande likheter förefaller vara de institutionella krafter som anger vad som anses 

vara socialt accepterat i samhället (Scott, 2008). Detta framträdde extra tydligt hos BDX 

som uppgav studerandet av andra företags implementering som en framgångsfaktor för en 

implementeringsstrategi av värderingsstyrning. Detta kan liknas med Eriksson-Zetterqvist, 

Kalling & Styhre (2012) som påtalar att företag påverkas av dess omgivning. Med detta 

menas att andra företags implementeringsstrategi påverkar hur företag utformar sin 

implementeringsstrategi. Detta förefaller därmed vara en förklarande faktor till varför 

många implementeringsverktyg återkom i de studerade företagen. Vidare förefaller de sju 

identifierade implementeringsverktygen alla ha som syfte att skapa förståelse för och 

mening med värderingarna och institutionell teori handlar om att socialt konstruera en 

förståelse för och mening med något (Scott, 2008). Eftersom samtliga verktyg har samma 

syfte, oavsett företag, är det föga förvånande att de återfinns i flera företag. Detta då syftet 

är att skapa förståelse för och mening med värderingarna, vilket alla företag uppger att de 

eftersträvar med implementeringsverktygen. 

 

Planering och medvetenheten om den ständigt pågående processen har kunnat 

kategoriseras tillhöra den reglerande pelaren. Detta då denna pelare är den som styr och 

standardiserar det sociala beteendet på företaget, vilket sker genom begränsningar och 
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regler (Judge, Douglas & Kutan, 2008).  Dessa begränsningar kan ses som en plan, då 

planen visar vad som ska göras och därmed indirekt även vad som inte ska göras. Detta 

implementeringsverktyg är därför att ses som reglerande då det standardiserar hur och när 

saker ska göras för att det ska ske i enlighet med företagets mål. Vidare härstammar 

värdeorden ur visioner som är framtagna ur ett institutionaliserat företag som redan formats 

efter den reglerande pelaren, och därför påverkar denna pelare värdeorden i sig. Detta kan 

ses som en förklaring till varför endast ett implementeringsverktyg förefaller tillhöra den 

reglerande pelaren. 

 

De implementeringsverktyg som företagen använt sig av som syftar till att konkretisera 

värderingarnas betydelse i vardagen, kan kopplas till den normativa pelaren då den enligt 

Scott (2008) har som uppgift att skapa förståelse för vad som anses vara accepterat 

beteende på arbetsplatsen. De implementeringsverktyg som förefaller tillhöra den 

normativa pelaren och vilka har identifierats i studien är: Ledarskap, Engagerade 

medarbetare, Möten och utbildningar samt Fysiska verktyg. Ledarskap är att ses som en 

typ av normativ pelare eftersom det syftar till att konkretisera värderingarnas betydelser 

genom att ledarna lever som de lär och på så sätt sprids förståelse för hur värderingarna 

praktiskt kan efterlevas. Implementeringsverktygen Engagerade medarbetare har två 

beståndsdelar, vilka är exempelbeteenden och belöning. Dessa två syftar båda till att visa 

medarbetarna vilket beteende som förefaller vara socialt accepterat i förhållande till 

värderingarna. Möten och utbildningar framstår i studien som en central 

informationsspridare för värderingarnas konkretisering. Därmed är Möten och utbildningar 

att ses som en del i den normativa pelarens institutionalisering av värderingarna. Fysiska 

verktyg är ett implementeringsverktyg med stor förankring i den normativa pelaren då 

dessa verktyg har som övergripande mål och syfte att förklara och konkretisera 

värderingarnas betydelser (jmf. Scott, 2008).  

 

De implementeringsverktyg som är anpassade efter den kultur-kognitiva pelaren (Scott, 

2008) är de som finns till för att forma en mening som medarbetarna kan applicera på 

specifika aktiviteter, det vill säga hur värderingarna kan hänföras till olika situationer och 

fysiska verktyg. Denna mening kan dock inte skapas förrän det skett en interaktion mellan 

medarbetarna (Scott, 2008). När Ifvarssons (2003) meningsskapande process är slutförd, 

och det råder en kollektiv mening med värderingarna, är den kultur-kognitiva pelaren 

uppfylld. De implementeringsverktyg som förefaller tillhöra den kultur-kognitiva pelaren 

är de som har som syfte att skapa mening via olika grader av interaktion (Ifvarsson, 2003). 

Dessa är: Kommunikation, Göra tillbakablickar samt Möten och utbildningar. 

Kommunikation har i studien identifierats som framgångsrik för värderingars 

institutionalisering, framförallt i de fall då kommunikationen är en kombination av top-

down och bottom-up. Detta främjar meningsskapande via hög grad av interaktion.  Vidare 

framgår det i empirin att tillbakablickar underlättar meningsskapande med värderingarna, 

vilket stödjs av Weick (1995) som säger att medarbetare kan förstå vad som hänt först efter 

händelsen skett. Möten och utbildningar förefaller vara ett implementeringsverktyg som 

syftar till att bidra till den meningsskapande processen hos medarbetarna via både låg och 

hög grad av interaktion. I studien har tid visat sig vara en betydande faktor för en lyckad 

implementering av värderingsstyrning. Den meningsskapande processen kräver tid, och det 

förefaller därför centralt att vara medveten om att värderingsstyrning är en ständigt 

pågående process så att företag planerar för detta.  
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5.4 Sammanfattning och utveckling av teoretisk analysmodell  
Analyskapitlet landar i resultat kring företags implementeringsstrategi för 

värderingsstyrning. Analysen belyser sju implementeringsverktyg som framgångsfaktorer 

för denna typ av implementering. Vidare leder resultaten i analysen till två propositioner, 

vilka presenteras nedan.  

 

Studiens resultat visar att företag använder sju implementeringsverktyg på olika sätt och i 

olika utsträckning. Företag förefaller därför med fördel kombinera dessa i den utsträckning 

det bäst lämpar sig för företaget i fråga i förhållande till företagets mål, för att på så sätt 

underlätta institutionaliseringen av värderingarna. Ovanstående resonemang leder fram till 

den första propositionen: 

 

 Ju fler av de sju identifierade implementeringsverktygen företag använder i sin 

implementeringsstrategi, desto lättare blir värderingarna institutionaliserade.  

 

Studiens resultat visar på att en kombination av olika implementeringsverktyg med olika 

grad av interaktion är att föredra vid en implementering av värderingsstyrning. Detta 

eftersom det antas underlätta den sociala konstruktionen för den meningsskapande 

processen. Ovanstående resonemang leder fram till den andra propositionen:  

 

 Ju mer diversifierad implementeringsstrategi företag använder i termer av olika 

grader av interaktion, desto lättare har medarbetarna att genomgå den 

meningsskapande processen för värderingars institutionalisering.  

 

 

Studiens analys och resultat har bidragit till en utveckling av den teoretiska 

analysmodellen, vilken presenteras i figur 2:1. Denna utvecklade analysmodell återfinns i 

figur 5:2 nedan. Det som skiljer figur 5:2 från figur 2:1 är två tillägg. Det första är att 

implementeringsverktyg kunnat identifieras med hjälp av empirin och analysen, och dessa 

har därmed adderats i den utvecklade analysmodellen. Analysen har bidragit med insikt om 

vilka implementeringsverktyg som förefaller vara framgångsfaktorer för större företags 

implementering av värderingsstyrning. Implementeringsverktygen är både sådana som 

företagen faktiskt använt sig av och anser vara framgångsrika, och även sådana som de 

anser borde använts vid implementeringen men inte använde. Ur analysen framgår det att 

dessa implementeringsverktyg tillsammans utgör komponenter för en lyckad 

implementeringsstrategi för värderingsstyrning, och de är därmed att ses som en 

helhetslösning. Samtliga verktyg förefaller behövas för att skapa en mening med och 

förståelse för värderingarna genom olika grader av interaktion i den meningsskapande 

processen för att värderingars institutionalisering. Modellen visar därmed hur större företag 

med fördel kan komponera implementeringsverktygen i en implementeringsstrategi för att 

uppnå en lyckad implementering av värderingsstyrning. 

 

Det andra tillägget är att analysen möjliggjort en identifiering av ett andra steg i 

implementeringsprocessen. Det förefaller som att företag kan tjäna på att använda olika 

styr- och mätverktyg som en uppföljning av hur väl värderingarna efterlevs. Dessa verktyg 

har som syfte att följa upp värderingarnas efterlevnad på företaget för att på så sätt kunna 

säkerställa en institutionalisering. Ur empirin framkom att samtliga företag använder sig av 

någon typ av verktyg för att styra och mäta med värderingarna efter själva 
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implementeringen, eller införandet, av dem. Detta kan även styrka att de 

implementeringsverktyg som identifierats i analysen är att ses som framgångsfaktorer för 

värderingars institutionalisering via social konstruktion för meningsskapande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5:2 – ”Utvecklad analysmodell” 
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6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 

I det avslutande kapitlet presenteras inledningsvis de slutsatser studien landat i, i 

förhållande till studiens syfte. Därefter följer en redogörelse av den avslutande 

diskussionen och studiens bidrag. Kapitlet avslutas med en presentation av förslag till 

fortsatt forskning inom området. 

 

 

6.1 Slutsatser 
Denna studie har ett huvudsyfte och tre delsyften, vilka presenteras nedan tillsammans med 

de viktigaste slutsatserna för respektive syfte. 

 

 Skapa förståelse för företags institutionalisering av värderingar 

Studien har möjliggjort en identifiering av de implementeringsverktyg företag använder sig 

av för en implementering av värderingar som styrmedel. Genom analysen har en förståelse 

skapats för vilka implementeringsverktyg som förefaller användas i större företag vid 

implementering av värderingsstyrning samt hur dessa förefaller användas för företags 

institutionalisering värderingarna. Vidare har analysen format en förståelse för hur de 

institutionella pelarna verkar som osynliga krafter i företags implementeringsstrategi. 

 

 Beskriva hur företag socialt konstruerar arbetet med implementering av värderingar 

Utifrån identifieringen av företagens implementeringsverktyg i empirin, har analysen 

möjliggjort en beskrivning av hur företagen socialt konstruerar implementeringsarbetet. 

Flertalet av verktygen har som syfte att öppna upp för interaktion för att på så sätt 

konstruera en social och kollektiv förståelse för och mening med värderingarna.  

 

 Identifiera och analysera implementeringsstrategier för värderingsstyrning 

Av studien framgår att sju implementeringsverktyg framhållits som extra framträdande vid 

företagens implementering av värderingar. Dessa har identifierats som framgångsfaktorer i 

implementeringsstrategin. Implementeringsverktygen är; Ledarskap, Kommunikation, 

Planering och medvetenheten om den ständigt pågående processen, Göra tillbakablickar, 

Engagerade medarbetare, Möten och utbildningar samt Fysiska verktyg. Samtliga 

implementeringsverktyg förefaller ha som övergripande syfte att skapa en förståelse för, 

och mening med, värderingarna för att möjliggöra en institutionalisering. Det framgår även 

att dessa verktyg framstår som komponenter för en lyckad implementeringsstrategi för 

värderingsstyrning, och att det därmed är verktygen i kombination med varandra som 

formar en lyckad implementeringsstrategi för värderingsstyrning. 

 

 Utveckla en modell för implementering av värderingsstyrning 

Studien har utmynnat i en utveckling av den teoretiska analysmodellen. Denna modell kan 

öka förståelsen för värderingars institutionalisering via social konstruktion för 

meningsskapande, med hjälp av en implementeringsstrategi bestående av 

implementeringsverktyg och styra och mäta-verktyg. 
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6.2 Slutdiskussion och studiens bidrag 
Resultatet av denna studie visar på att sju implementeringsverktyg framstår som 

framgångsrika vid en implementering av värderingsstyrning. Dessa är: Ledarskap, 

Kommunikation, Planering och medvetenheten om den ständigt pågående processen, Göra 

tillbakablickar, Engagerade medarbetare, Möten och utbildningar samt Fysiska verktyg. 

Det framstår som att samtliga av dessa implementeringsverktyg, i kombination med 

varandra, utgör komponenter för ett lyckat första steg i en implementeringsstrategi för 

värderingsstyrning. Vidare förefaller det som att samtliga av dessa implementeringsverktyg 

har som övergripande syfte att skapa förståelse för och mening med värderingarna, vilket 

kan ses som en förutsättning för att värderingarna ska institutionaliseras och implementeras 

i företaget (jmf. Scott, 2008; Weick, 1995). För att värderingarna ska leva vidare i företaget 

förefaller även användandet av olika styr- och mätverktyg vara av betydelse, vilka kan ses 

som ett andra steg i implementeringsprocessen.  

 

En implementering förefaller vara avgörande för att värderingarna ska få önskad effekt i 

företaget. Vidare framhåller tidigare forskning att en process av social konstruktion för 

meningsskapande bidrar till att värderingarna institutionaliseras i företaget och därmed blir 

implementerade (jmf. Scott, 2008; Weick, 1995; Berger & Luckmann, 1966). För att 

underlätta den meningsskapande processen förefaller användandet av 

implementeringsverktyg vara av central betydelse för att medarbetarna ska bilda en mening 

med och förståelse för värderingarna, som de sedan kan applicera på arbetsuppgifter. Det 

mesta tyder på att företag kan tjäna på att kombinera implementeringsverktyg med olika 

grad av interaktion, för att underlätta den meningsskapande processen för medarbetarna. 

Vidare framstår det som att implementeringsverktygen med fördel kan används i olika 

utsträckning i olika företag så att implementeringen får önskad effekt. Med detta menas att 

kombinationen av verktyg är central för en lyckad implementering av värderingsstyrning, 

men till vilken grad varje enskilt implementeringsverktyg används kan med fördel variera 

beroende på företagets situation och mål. 

 

Denna studie bidrar till att minska gapet som identifierats i forskningen om icke-finansiella 

styrmedel, framförallt inom värderingsstyrning. Vidare finns indikationer på att företag 

finner svårigheter med att lyckas implementera förändringar i företaget (Borglund & 

Holmberg, 2007; Vrakking, 1995). Resultatet av denna studie bidrar praktiskt till att öka 

förståelsen för hur en implementeringsstrategi för värderingsstyrning med fördel kan 

komponeras för att underlätta den meningsskapande processen för institutionalisering.  

Genom att ta del av den utvecklade analysmodellen kan företag därmed erhålla en 

förståelse för hur en implementeringsstrategi kan utformas då företag eftersträvar att 

förändringen ska bli socialt konstruerad via meningsskapande. Vidare framgår av studien 

att företag med fördel kan se implementeringsprocessen som en tvåstegsprocess där 

implementeringsverktygen används i det första steget och styr- och mätverktygen används 

i ett andra steg. Båda dessa steg förefaller centrala för att värderingarna ska leva vidare och 

bli institutionaliserade i företaget. 

 

När värderingarna nått institutionalisering, med hjälp av de identifierade 

implementeringsverktygen samt styra och mäta-verktygen, råder en allmän uppfattning 

inom företaget om hur medarbetarna ska agera. Detta kan tolkas som att den identifierade 

tvåstegsimplementeringsstrategin hjälper till att skapa en viss självklar inställning till hur 

arbetet ska utföras. Verktygen förefaller därmed forma en ”Einstellung-effekt” om vilket 

beteende som är önskvärt, i förhållande till företagets värderingar. Med detta menas att 
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varje gång medarbetarna ställs inför ett visst problem, ska det vara en självklarhet att lösa 

problemet i enlighet med värderingarna (jmf. Luchins & Luchins, 1987). 

 

Vidare tyder det mesta i denna studie på att företag kan tjäna på att ta fram 

exempelbeteenden, vilket med fördel kan användas som ett implementeringsverktyg för 

värderingar. Studien visar att exempelbeteenden ämnar konkretisera värderingarnas 

praktiska betydelse för att på så sätt skapa förståelse för och mening med värderingarna. 

Detta är något som inte framkom i den teoretiska referensramen, och kan därför ses som ett 

kompletterande praktiskt bidrag som studien medför. 

 

Studiens teoretiska bidrag är en analysmodell som på ett unikt sätt kombinerar 

institutionell teori med social konstruktion för meningsskapande, vilken kan kopplas till 

företags implementeringsstrategi för värderingsstyrning. Denna analysmodell visar på hur 

medarbetare socialt kan konstruera mening med hjälp av olika implementeringsverktyg för 

att institutionalisera en förändring i företag. Vidare bidrar denna studie till 

implementeringslitteraturen genom att den både bekräftar tidigare studiers slutsatser vad 

det gäller implementeringsverktyg samt att den kompletterar tidigare studier genom att 

addera ytterligare implementeringsverktyg. Studien kan även ses som ett teoretiskt bidrag 

till den institutionella teorin, då den påvisar hur ett användande av de sju identifierade 

implementeringsverktygen kan skapa förståelse för och mening med värderingarna vilket 

är en grund för institutionaliseringen av dem. 

 

Sammanfattningsvis förefaller denna studie skapa en förståelse för varför en 

implementeringsstrategi är av central betydelse, samt hur denna strategi med fördel kan 

utformas och varför. Studien lyfter fram användandet av en 

tvåstegsimplementeringsstrategi innehållande implementeringsverktyg med olika grad av 

interaktion samt styr- och mätverktyg, detta för att skapa mening med och förståelse för en 

förändring på arbetsplatsen. Denna mening med och förståelse för förändringen förefaller 

vara betydelsefull för att medarbetarna ska kunna applicera förändringen i praktiskt 

handlande. När förändringen känns självklar och handlandet per automatik sker i enlighet 

med den, kan förändringen ses som institutionaliserad och implementeringen kan därmed 

ses som lyckad (jmf. Lundquist, 1992; Luchins & Luchins 1987).   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då denna studie enbart fokuserat på implementeringen av värderingar ur ett 

ledningsperspektiv, skulle det vara intressant att se vidare forskning på hur medarbetare 

upplever en implementering av värderingsstyrning. Detta för att undersöka om 

medarbetarna har samma syn på vilka framgångsfaktorer som är viktiga som ledningen 

har, det vill säga säkerställa att framgångsfaktorerna är reliabla. 

 

Fortsatt forskning skulle även kunna fokusera på hur väl medarbetarna känner till, och 

lever efter, värderingarna för att på så sätt undersöka om implementeringen blivit lyckad 

och värderingarna blivit institutionaliserade. Detta skulle bidra med ytterligare ett 

perspektiv på implementering av värderingsstyrning, då forskningen kan undersöka om det 

finns framgångsfaktorer som säkerställer att värderingarna lever vidare även en tid efter 

implementeringen av dem. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Vem är du? 

Namn:  

Företag: 

Befattning: 

Bakgrund: 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 

2. Kan du beskriva företagets kärnvärderingar? 

 

3. Varför började ni använda er av värderingar som ett styrmedel? Vad ser du för 

fördelar respektive nackdelar med denna styrning? 

 

4. Hur arbetar ni med att styra efter värderingar? Och hur är du involverad i detta 

arbete? 

 

5. Hur får medarbetarna kännedom om värderingarna?  

 

6. Hur förklarar ni ordens innebörd för medarbetarna så att alla förstår dem på 

liknande sätt?  

 

7. Hur gör ni för att värderingarna ska nå ut internt i organisationen? Har ni någon 

bestämd strategi för sådant arbete? Varför har ni valt att arbeta på detta sätt? 

 

8. Följer ni upp att medarbetarna jobbar i enlighet med värderingarna? Arbetar ni på 

något sätt med att påverka medarbetarna att arbeta i enlighet med värderingarna?  

 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med det sätt ni implementerade 

värderingarna? Vad skulle ni göra likadant respektive förändra om företaget stod 

inför en liknande utmaning i framtiden?  

 

10. Hur väl anser du att ni har lyckats med implementeringen? 

 

11. Vad ser du som de största utmaningarna med implementeringsarbetet? Och hur 

arbetar ni för att hantera de utmaningarna? 

 

12. Hur skulle du beskriva rådande kultur på arbetsplatsen? Är den i enlighet med 

kärnvärderingarna? På vilket sätt? Blev implementeringen som ni tänkt er? 

 

13.  Är det något du vill tillägga angående er implementeringsresa? Är det något mer 

du tycker vi måste veta? 
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Bilaga 2 – Kodning av indikationsord 
I denna bilaga förklaras vilka indikationsord och begrepp som har kodats in under ett och 

samma samlingsbegrepp, förutom då orden i sig angetts rakt ut. Detta för att få en mer 

homogen massa att analysera. 

 

Engagerade medarbetare: Motiverade medarbetare, delaktighet. 

Verktyg för att få engagerade medarbetare: Exempelbeteenden; önskvärda beteenden, 

meningar, konkreta exempel och handlingar. Belöning; lönesättning, bonusar, beröm, 

belöna det rätta beteendet.  

 

Fysiska Verktyg: Bok, Spel, Tavlor, Artefakter & Symboler 

 

Göra tillbakablickar: Reflektera, tid till eftertanke, hela tiden påminnas och hålla 

värderingarna levande 

 

Kommunikation: Kedjekommunikation, dialog, svara på frågor, diskutera, diskutera i 

grupp, interaktion, diskussion, kommunicera, prata om värderingarna, vikten av att lyssna 

på andra, ta in både negativ och positiv kritik, ta in intryck, lyhördhet. 

Demokratisk process: demokratiskt arbetssätt, demokratiskt tillvägagångssätt. 

 

Ledarskap: Tydlig ledarskap, ledare som lever som de lär, chefer med stort eget ansvar, 

varumärkesambassadörer, AERO-coacher, vikten av ledarens roll, ledare ska föregå med 

gott exempel, rätt människor, eldsjälar, ambassadörer, nyckelpersoner 

 

Medarbetarsamtal: Prestationsutvecklingssamtal 

 

Möten: Chefsmöten, arbetsplatsträffar, leverantörsmöten, personalmöten, möten med 

work-shops, chefskonferenser 

 

Planering: Tar tid, långsiktighet, långsiktig konkret plan, framförhållning, inte ihopraffsat, 

ordentlig planering, ha en plan för hela caset 

 

Pågående process: Vara konsekvent, uthållighet, ett arbete som hela tiden fortlöper, 

bestående, lyckas hålla dem vid liv, repetition. 

 

Rätt värderingar: Accepterade värderingar 

 

 

 

 

 

 

 


