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Sammandrag 

 
Det råder oklarheter kring hur värderingsstyrning - det vill säga användandet av värderingar 

för att styra medarbetares beteende - används i organisationer. Tidigare studier hävdar att 

värderingsstyrning främst används som ett komplement till andra styrsystem. I kontrast till 

detta finns studier som visar att värderingsstyrning kan ge en likvärdig effekt som andra 

styrsystem och således vara ett substitut. Syftet med denna studie var därför att utveckla en 

djupare förståelse för hur organisationer kan styras av värderingar, genom att studera hur 

värderingsstyrning kan fungera som ett substitut eller ett komplement till andra styrsystem i 

en organisation. För att besvara syftet har primärdata samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer för att sedan analyseras med hjälp av de fem styrsystem som ingår i Malmi och 

Brown’s styrpaket. De slutsatser vi dragit utifrån studien är att värderingsstyrning kan 

användas som både komplement och substitut till planering och belöning. Värderingsstyrning 

kan även vara ett fullständigt substitut till cybernetiska-, administrativa- och kulturella 

styrsystem. 
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1. Inledning
 

Värderingsstyrning - det vill säga användandet av värderingar för att rikta och styra 

medarbetares beteende mot vad organisationen anser är betydelsefullt - har blivit allt 

vanligare inom olika typer av organisationer (Brytting och Trollestad, 2000; Nilsson, 2003; 

Trollestad, 2000). Ökad global konkurrens och konstant teknologisk utveckling skapar ett 

högt förändringstempo som dagens organisationer behöver anpassa sig efter. Dessa faktorer 

ställer även krav på flexibilitet och decentralisering, vilket i sin tur har gett upphov till nya 

sätt att styra organisationer på (Brytting och Trollestad, 2000; Trollestad, 2000:13-14; 

Simons, 1995:37). Den ständigt ökande kompetensen hos arbetskraften genererar dessutom 

allt högre förväntningar på meningsfulla arbeten som främjar personlig utveckling 

(Trollestad, 2000:13-14; Simons, 1995:38). Efterfrågan på organisationer som arbetar för 

något som anses meningsfullt att eftersträva har ökat intresset för värderingar. Trollestad 

(2000:14) uttrycker det som att “(...) många har börjat tala om att istället styra, leda och 

kontrollera verksamheten utifrån människors gemensamma värderingar”. 

      

Styrning handlar om att säkerställa att medarbetare agerar i linje med organisationens mål och 

har som syfte att skapa målkongruens (Flamholtz et al., 1985; Merchant och Van der Stede, 

2012:9; Malmi och Brown, 2008). Tidigare forskning hävdar att styrning i organisationer 

består av kombinationer av olika styrsystem för att styra medarbetares beteende (Chenhall, 

2003; Malmi och Brown, 2008; Sandelin, 2008). Värderingsstyrning kan anses vara ett sådant 

styrsystem (Brytting och Trollestad, 2000; Cordial, 2005; Nilsson, 2003). Då organisationer 

styrs av flertalet styrsystem har studier genomförts för att kategorisera och analysera dess 

funktioner samt relation till varandra (Sandelin, 2008). Sammansättningen av styrsystem har 

bland annat definierats som ett styrpaket1 (Malmi och Brown, 2008). Att analysera styrning 

som ett styrpaket kan underlätta förståelsen för vilka styrsystem som kan vara ett 

komplement2 eller ett substitut3 till varandra och således vad som faktiskt styr medarbetares 

beteende (Chenhall, 2003; Sandelin, 2008). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Översatt från Control Package, som enligt Malmi och Brown (2008) innefattar fem styrsystem; 
planering, cybernetiska styrsystem, belöningar, administrativa styrsystem och kulturella styrsystem.  
2!Ett komplement kommer i denna studie att definieras som någonting som fungerar som ett tillägg till 
någonting annat, där båda parter tillsammans når önskad effekt 
3 Ett substitut kommer i denna studie att definieras som någonting som kan ersätta någonting annat 
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Tidigare studier om värderingsstyrning har främst fokuserat på styrsystemens funktion och 

egenskaper vad gäller att styra medarbetare i en organisation (Brytting och Trollestad, 2000; 

Cordial, 2005; Nilsson, 2003), men likaså risker och svårigheter med att styra en organisation 

med värderingar (Alvesson, 2015:17). Det finns argument för att organisationsledningen tar 

bättre beslut om hänsyn tas till värderingarna, att värderingsstyrning kan vara vägledande för 

medarbetare samt att värderingsstyrning leder till en ökad motivation genom att tillföra 

mening med arbetet (Deal och Kennedy, 2000:33).  

 

Främst beskrivs värderingsstyrning som ett komplement till andra styrsystem. 

Värderingsstyrning kan stödja arbetet mot att uppnå på förhand satta planer och mål (Cordial, 

2005). Det kan dessutom vara ett verktyg för att utforma och styrka varför vissa 

prestationsmått används i organisationen (Philipson, 2011:33-34) eller minska behovet av 

regler och kontroll (Brytting och Trollestad, 2000). Däremot finns även argument för att 

värderingsstyrning kan vara ett substitut till andra styrsystem genom att det ger en likvärdig 

effekt (Nilsson, 2003). Exempelvis kan värderingsstyrning kontrollera och samordna arbete 

(Nilsson, 2003:42) eller motivera medarbetare att uppnå eller agera i linje med 

organisationens mål (Deal och Kennedy, 2000:33). 

      

Samtidigt som dagens arbetskraft i högre grad efterfrågar mening och utveckling på sina 

arbetsplatser (Trollestad, 2000:13-14) blir värderingar allt mer centrala i organisationers 

verksamhet (Nilsson, 2003:36). Eftersom enskilda styrsystem inte förklarar den komplexitet 

som faktiskt finns i organisationer på ett fullständigt sätt (Malmi och Brown, 2008) kan det 

antas att värderingsstyrning också påverkar eller påverkas av andra styrsystem i en 

organisation. 

      

1.1 Problemformulering     
En del forskning hävdar att värderingsstyrning är ett komplement till en organisations olika 

styrsystem då värderingsstyrningen enbart fungerar som ett tillägg till andra styrsystem. I 

kontrast till detta finns studier som visar att värderingsstyrning kan ge en likvärdig effekt 

(Brytting och Trollestad; Nilsson, 2003) och således vara ett substitut till andra styrsystem. 

Att värderingsstyrning kan vara ett substitut styrks även av det faktum att det finns 

organisationer som hävdar att de är värderingsstyrda (Cordial, 2005). Det finns forskning som 

beskriver befintlig värderingsstyrning i olika typer av organisationer (Brytting och Trollestad, 
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2000; Nilsson, 2003) men denna forskning har inte dragit några paralleller mellan 

värderingsstyrning och organisationers styrpaket. Trots att värderingsstyrning blir allt 

vanligare råder fortfarande skilda meningar om hur det tillämpas i organisationer (Trollestad, 

2000).  

 

Baserat på tidigare forskning kan det antas finnas oklarheter kring huruvida 

värderingsstyrning är ett komplement eller ett substitut till befintliga styrsystem. Problematik 

kan tänkas uppstå om organisationsledningen överskattar effekterna av värderingsstyrningen 

och antar att det utgör ett eget styrsystem, när det i själva verket enbart är ett fullgott 

komplement. Om organisationsledningen gör det motsatta och antar att värderingsstyrningen 

är ett komplement, trots att det kan substituera andra styrsystem, kan resultatet bli att två 

likvärdiga styrsystem tillämpas i onödan eller att de verkar i inkongruens.  

 

Tidigare forskning poängterar behovet av ett synsätt på styrning som ett styrpaket, för att 

underlätta förståelsen för vilka styrsystem som kan komplettera eller substituera varandra 

(Chenhall, 2003; Sandelin, 2008). Att studera och analysera hur värderingsstyrning kan 

komplettera eller substituera andra styrsystem i en organisation kan öka förståelsen för hur 

organisationer kan styras med värderingar.   

   

1.2 Forskningsfråga      
Hur fungerar värderingsstyrning som ett komplement eller substitut till andra styrsystem i en 

organisation som säger sig använda värderingsstyrning? 

  

1.3 Syfte      
Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för hur organisationer kan styras 

av värderingar, genom att studera hur värderingsstyrning kan fungera som ett substitut eller 

ett komplement till andra styrsystem i en organisation. 

 

!  
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1.4 Disposition 
Uppsatsens kommande disposition är indelad i avsnitten litteraturgenomgång, metod, resultat, 

analys och slutsatser. I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning inom fältet för 

värderingsstyrning och dess egenskaper som ett komplement eller ett substitut till styrsystem i 

styrpaketet. I metoden beskrivs och motiveras den metod som har använts i studien samt hur 

intervju- och analysprocessen har gått till. I resultatavsnittet redovisas resultat från 

genomförda intervjuer. I nästkommande avsnitt följer studiens analys vilken kopplar samman 

tidigare forskning med intervjuresultaten. Avslutningsvis följer studiens slutsatser, teoretiskt- 

och praktiskt bidrag samt förslag till vidare forskning.   

!  



!
7 

2. Litteraturgenomgång 

 
I detta avsnitt följer inledningsvis en presentation av värderingsstyrning och därefter en 

genomgång av tidigare forskning inom fältet för värderingsstyrning och dess relation till 

styrsystemen i styrpaketet. Var och ett av styrsystemen i styrpaketet kommer att definieras. 

Därefter följer en redogörelse av studier gällande värderingsstyrning som ett komplement 

eller ett substitut till styrsystemen. En avslutande sammanställning av litteraturgenomgången 

redovisas i Tabell 1. 

 

Syftet med värderingsstyrning är att styra medarbetares beteenden mot vad organisationen 

anser är betydelsefullt att uppnå (Brytting och Trollestad, 2000; Cordial, 2005; Philipson, 

2011). Organisationer som använder sig av värderingsstyrning har som avsikt att 

värderingarna ska accepteras och följas av alla medarbetare (Cordial, 2005, Philipsson, 

2011:163; Simons, 1995:34). 

                                                         

Värderingsstyrning kan påverka organisationer på tre huvudsakliga sätt. För det första kan 

organisationsledningen påverka hur organisationen presterar genom att agera och ta beslut 

med organisationens värderingar som underlag (Deal och Kennedy, 2000:33). Större fokus 

riktas då på det som prioriteras enligt värderingarna och som ledningen anser leder till ett 

önskat resultat (Deal och Kennedy, 2000:33). För det andra kan värderingsstyrning styra 

medarbetare på lägre nivåer genom att värderingar påverkar och vägleder deras beteende 

(Deal och Kennedy, 2000:33), samtidigt som det kan vara ett sätt för ledningen att säkerställa 

att medarbetare på lägre nivåer agerar inom ramen för vad som anses acceptabelt av 

organisationen (Cordial, 2005). För det tredje kan värderingsstyrning skapa motivation och 

hängivenhet till organisationens mål. Enligt Deal och Kennedy (2000:33) leder ökad 

motivation till att medarbetare utför arbetsuppgifter med högre effektivitet. Om värderingarna 

skapar ett ideal som samtliga medarbetare strävar efter är det troligt att medarbetarnas 

beteenden börjar likna varandras (Brytting och Trollestad, 2000). Idealet kan dessutom göra 

att medarbetarna känner tillhörighet och större mening med sitt arbete (Trollestad 2000:272- 

273).  
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Att tillämpa värderingsstyrning i en organisation medför även potentiella risker. Eftersom det 

ofta är organisationsledningen som formulerar de värderingar som ska styra och vägleda 

verksamheten kan värderingarna representera ett överdrivet ideal (Alvesson, 2015:17). 

Värderingar kan skapa besvikelse och frustration hos medarbetarna om ledningen inte anses 

trovärdig i sitt sätt att styra verksamheten (Brytting och Trollestad, 2000). Det diskuteras även 

att organisationer har outtalade värderingar, och om dessa inte överensstämmer med de 

uttalade värderingarna kan det bli svårt för medarbetare att tyda vilka värderingar som styr 

verksamheten (Cordial, 2005). Om de uttalade värderingarna inte stämmer överens med hur 

organisationen faktiskt arbetar kan värderingarna dessutom uppfattas som meningslös retorik 

(Brytting och Trollestad, 2000). 

                                                         

För att minska riskerna med värderingsstyrning belyser flera studier att medarbetarna bör 

involveras i arbetet med att ta fram de värderingar som ska styra verksamheten, snarare än att 

de formuleras av ledningen och implementeras nedåt i organisationen (Cordial, 2005; Brytting 

Trollestad, 2000). Trots att det kan vara svårt att styra en organisation med värderingsstyrning 

anses det vara av betydelse att ledningen är konsekvent med styrsystemet för att övertyga 

anställda om dess positiva egenskaper (Deal och Kennedy, 2000:33). 

 

2.1 Värderingsstyrning som komplement eller substitut till styrsystem 
Eftersom styrning i organisationer baseras på flera styrsystem argumenteras det för att 

styrsystemen bör studeras med hänsyn till varandra. Med grund i det argumentet har Malmi 

och Brown (2008) utvecklat en typologi som kategoriserar de styrsystem som anses styra 

medarbetares beteende på olika sätt, och benämner detta som ett styrpaket. Styrpaketet 

redovisar fem styrsystem som används i organisationer och möjliggör en analys av relationen 

mellan dessa, snarare än en djupare förståelse av vart och ett av de enskilda styrsystemen 

(Malmi och Brown, 2008). Styrpaketet delas in i planering, cybernetiska styrsystem, 

belöningar, administrativa- och kulturella styrsystem. Samtliga tillämpas ofta i 

organisationer, men i olika utsträckning och vid olika tidpunkter, för att styra medarbetares 

beteende. Om ett sådant system saknar koppling till medarbetares beteende anses det inte vara 

ett styrsystem (Malmi och Brown, 2008). 
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2.1.1 Planering 
Planering kan styra anställdas beteende genom att på förhand bestämma vilka mål som ska 

uppnås (Flamholtz et al., 1985). Planering kan även fastställa vilka kriterier som behöver 

uppfyllas och vilken arbetsinsats som krävs för att nå målen (Malmi och Brown, 2008). 

Styrsystemet kan delas in kortsiktig- respektive långsiktig planering. Kortsiktig planering 

avser vanligtvis organisationens mål inom ett år, medan den långsiktiga planeringen har ett 

strategiskt fokus och är ofta kopplad till organisationens vision (Malmi och Brown, 2008) 

A. Värderingsstyrning som komplement till planering 

Det framkommer i flertalet studier att värderingsstyrning kan användas som ett komplement 

till planering för att styra arbete och beslutsfattande mot organisationens mål (Cordial, 2005; 

Philipson, 2011; Deal och Kennedy, 2000). Värderingsstyrning kan komplettera planering 

genom att förtydliga vilket beteende som både förväntas och krävs av de anställda för att nå 

målen (Cordial, 2005). Ytterligare studier menar att värderingsstyrning ger vägledning i det 

dagliga arbetet genom att medarbetare kan agera och ta beslut i enlighet med värderingarna 

(Deal och Kennedy, 2000:33; Philipson, 2011:30). Om medarbetare delar samma uppfattning 

om varför och hur arbetsuppgifter ska genomföras kan det dessutom effektivisera 

genomförandet av givna arbetsuppgifter (Cordial, 2005). 

B. Värderingsstyrning som substitut till planering 

Vi har inte funnit studier som tyder på att värderingsstyrning kan substituera planering. 

                                                         

2.1.2 Cybernetiska styrsystem 
Cybernetiska styrsystem definieras som de system som används för att utvärdera 

organisationers eller medarbetares prestation gentemot fasta prestationsmått (Green och 

Welch, 1988). Dessa system identifierar och korrigerar potentiella avvikelser mellan utförd 

och önskad prestation. Exempelvis är en budget ett cybernetiskt styrsystem när den används 

för att utvärdera medarbetares prestation (Malmi och Brown, 2008). 

                                                         

I en del organisationer används cybernetiska system till annat än styrning av beteende. En 

budget kan till exempel användas som ett informationsverktyg för att informera hur 

organisationen ligger till finansiellt (Malmi och Brown, 2008; Sandelin, 2008).  
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A. Värderingsstyrning som komplement till cybernetiska styrsystem 

Det argumenteras för att cybernetiska styrsystem alltid grundas på organisationers 

värderingar, även om värderingarna inte är uttalade (Philipson, 2011:33). En budget 

innehåller exempelvis ekonomiska direktiv att förhålla sig till i arbetet, men är även ett 

uttryck för vilka styrande värderingar som organisationsledningen väljer att prioritera. Om de 

uttalade värderingarna inte stämmer överens med direktiven i cybernetiska system kan det bli 

problematiskt för intressenter att förstå varför systemen används (Philipson, 2011:33). Om 

värderingarna och direktiven är inkongruenta med varandra kan det vara otydligt att veta hur 

olika prestationer ska prioriteras eller utvärderas. 

                     

Styrande värderingar kan anses vara ett komplement till de prestationsmått som medarbetare 

utvärderas mot genom att vara ett verktyg för att både utforma och styrka varför de används i 

organisationen (Philipson, 2011:33-34). 

B. Värderingsstyrning som substitut till cybernetiska styrsystem 

Vi har inte funnit studier som tyder på att värderingsstyrning kan substituera cybernetiska 

styrsystem. 

 

2.1.3 Belöning 
Det grundläggande argumentet för att använda belöningar är att de kan skapa motivation för 

att styra anställdas prestation och ansträngning mot organisationens mål (Bonner och 

Sprinkle, 2002). Belöningar ges ofta när en individ har uppnått ett visst resultat, och blir 

styrande när individers förväntningar av att belönas motiverar dem att sträva efter de resultat 

som belöningarna är kopplade till (Flamholtz et al., 1985). Belöningar kan vara av monetär 

eller materiell karaktär, exempelvis löneökning, bonus, presenter och andra förmåner 

(Merchant och Van der Stede, 2012:35).                                                        

A. Värderingsstyrning som komplement till belöningar             

Ett typiskt exempel på en belöning i organisationer är lön eller löneökning (Flamholtz et al., 

1985; Merchant och Van der Stede, 2012:35), men eftersom värderingsstyrningens 

underliggande värderingar varken är monetära eller materiella kan värderingsstyrning 

troligtvis inte användas som ett substitut till sådana belöningar. Värderingsstyrningen kan å 

andra sidan vara ett komplement till belöningssystem genom att användas som ett verktyg för 

att ta fram kriterier kopplade till organisationens värderingar som de anställda kan belönas för 



!
11 

om de uppnås (Philipson, 2011:174). Däremot förs diskussioner kring att lön och löneökning 

snarare är en rättighet i dagens organisationer än en belöning som skapar motivation 

(Philipson, 2011:173).                                                    

B. Värderingsstyrning som substitut till belöningar                    

I en studie av Brytting och Trollestad (2000) framkommer det att värderingsstyrning till stor 

del börjat användas i organisationer som ett resultat av individers ökade krav på ett 

meningsfullt arbete och personlig utveckling. Att koppla värderingar till anställdas 

arbetsuppgifter kan skapa mening och hängivenhet till arbetet och således motivera dem att 

uppnå eller agera i linje med organisationens mål (Brytting och Trollestad, 2000; Deal och 

Kennedy, 2000:33). Om en individ upplever självförverkligande när denne uppnår ett visst 

resultat kan värderingarna motivera individer på ett likvärdigt sätt som monetära och 

materiella belöningar.   

 

2.1.4 Administrativa styrsystem 
Administrativa styrsystem kan genom struktur, ansvarsfördelning och regler användas för att 

kontrollera och styra beteenden inom en organisation (Flamholtz et al., 1985; Malmi och 

Brown, 2008). Genom att på önskat sätt strukturera upp sammansättningen av 

medarbetargrupper kan organisationer minska variationen i medarbetarnas beteende och öka 

förutsägbarhet och kontroll (Malmi och Brown, 2008). Förutsägbarhet och kontroll främjas 

även av ansvarsstrukturer som avgör vem som är ansvarig för vilka medarbetare samt vem 

som ansvarar för särskilda handlingar och beteenden (Flamholtz et al., 1985). Regler används 

för att säkerställa att beteenden håller sig inom ramen för vad organisationen anser är 

acceptabelt (Malmi och Brown, 2008).                                                         

A. Värderingsstyrning som komplement till administrativa styrsystem 

Om värderingarna genomsyrar både verksamhetens och medarbetarnas agerande kan 

ansvarsstrukturer utformas med reducerad inblandning av ledningen (Brytting och Trollestad, 

2000). Värderingsstyrning skapar dessutom normer som kan stödja utformning och 

användande av regler (Cordial, 2005). Värderingsstyrning kan således vara ett komplement 

till administrativa styrsystem då det kan tillföra en förståelse för organisationens regler och 

tillföra pålitlighet i ansvar- och kontrollfunktioner (Brytting och Trollestad, 2000; Cordial, 

2005). 
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B. Värderingsstyrning som substitut till administrativa styrsystem 

Styrande värderingar kan vara ett minst lika funktionellt sätt att kontrollera och samordna 

arbete som utformade strukturer och regler (Nilsson, 2003:42). Då de styrande värderingarna 

utgör en typ av kontroll av medarbetarnas beteende kan ökad frihet ges utan risk för att 

beteenden och handlingar frångår vad som anses acceptabelt. När värderingarna används i 

stället för regler förflyttas fokus från hur och vad som ska utföras till varför det ska utföras 

(Nilsson, 2003:38). 

                                               

2.1.5 Kulturella styrsystem                                   
Gemensamt för kulturella styrsystem är att de fungerar som verktyg för att styra kulturen 

(Malmi och Brown, 2008). Organisationskultur definieras enligt Alvesson (2015:11) som 

gemensamma symboler 4  och innebörder 5  som tillhandahåller regler som styr inre och 

känslomässiga aspekter hos organisationens medarbetare. Dessa symboler och innebörder kan 

vara omedvetna vilket gör det komplicerat att försöka styra kulturen fullt ut (Alvesson, 

2015:21), men då kultur är en social företeelse anser vissa forskare att de underliggande 

innebörderna och symbolerna ändå kan påverkas (Alvesson och Kärreman, 2004; Flamholtz 

et al., 1985).                                       

A. Värderingsstyrning som komplement till kulturella styrsystem 

En del forskare hävdar att värderingar kan påverka organisationskulturen i viss mån 

(Flamholtz et al., 1985; Philipson, 2011). I och med att kulturen anses vara delvis omedveten 

kan det däremot bli problematiskt för ledningen att försöka styra den eftersom alla aspekter 

inte kan identifieras. Då kulturen främst består av innebörder och symboler kan inte 

värderingsstyrning fungera som ett komplett styrsystem för att styra kultur (Alvesson, 

2015:21-22). Om värderingsstyrning endast påverkar de kulturella aspekter som kan 

identifieras kan det vara ett komplement till kulturella styrsystem.        

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Med begreppet innebörd menas hur någonting tolkas, uppfattas och får en viss mening. I organisationer är det 
gemensamma innebörder som formar kulturen (Alvesson, 2015:11).  
5!En symbol är någonting som representerar någonting annat än vad det faktiskt är. Det kan utgöras av objekt, 
yttranden, handlingar, eller andra företeelser (2015:11). 
!
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B. Värderingsstyrning som substitut till kulturella styrsystem 

Ytterligare forskning argumenterar för att värderingsstyrning kan användas för att styra och 

forma organisationskultur (Cordial, 2005). Simons (1995:34) beskriver att ledningen kan styra 

kulturen genom att formulera tydliga värderingar som sedan implementeras nedåt i 

organisationen. Eftersom kulturella styrsystem är verktyg för att styra organisationskulturen 

(Malmi och Brown, 2008) kan värderingsstyrning således ge en likvärdig effekt och vara ett 

substitut för kulturella styrsystem (Cordial, 2005; Simons, 1995).  

 

2.2 Sammanställning av litteraturgenomgång 
De studier som diskuterar huruvida värderingsstyrning är ett komplement eller ett substitut till 

planering, cybernetiska styrsystem, belöningar, administrativa- och kulturella styrsystem 

sammanställs i Tabell 1. De celler som saknar innehåll visar de områden vi inte har funnit 

studier inom. 

 
 

STYRSYSTEM 

 
VÄRDERINGSSTYRNING 

 
Komplement 

 
Substitut 

 
Planering 

 
Cordial, 2005 

Deal och Kennedy, 2000 
Philipson, 2011 

 

 
 

 
Cybernetiska 

 
Philipson, 2011 

 
 

 
Belöningar 

 
Philipson, 2011 

 
Brytting och Trollestad, 2000 

Deal och Kennedy, 2000 

 
Administrativa 

 
Brytting och Trollestad, 2000 

Cordial, 2005 
Nilsson, 2003 

 
Nilsson, 2003 

Kulturella 
 

Alvesson, 2011 
Flamholtz et al., 1985 

Philipson, 2011 

Cordial, 2005 
Simons, 1995 

Tabell 1. Sammanställning av litteraturgenomgång 
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3. Metod 
 

I följande avsnitt kommer studiens metod att presenteras samt hur intervju- och 

analysprocessen har gått till. Sedan följer en redogörelse för studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod 
Tillgången till studier kring hur värderingsstyrning verkar i relation till andra styrsystem är 

begränsad. Intresset låg således i att få en djupare insikt och förståelse för värderingsstyrning 

som styrsystem, vilket motiverade tillämpningen av en kvalitativ metod i form av intervjuer 

(Saunders, 2012:163). En kvalitativ metod är fördelaktigt då specifika svar krävs för att få en 

djupare förståelse för en organisations verksamhet och processer (Justesen och Mik-Meyer, 

2010:13). Intervjuer underlättar dessutom insamlandet av relevant, aktuell och tillförlitlig 

information (Saunders, 2012:372). Semistrukturerade intervjuer är fördelaktiga då en del av 

intervjufrågorna är komplexa och öppna samtidigt som det kan finnas meningsskiljaktigheter 

mellan respondenternas svar (Justesen och Mik-Meyer 2010:47). 

 

Vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjun från ett antal teman och huvudfrågor, som 

kan komma att revideras under intervjuns gång beroende på hur respondenten utvecklar de 

svar som ges (Saunders, 2012:374). Metoden ger möjlighet att ställa följdfrågor, vilket öppnar 

upp för mer utförliga beskrivningar och förklaringar som eventuellt inte framkommer med 

slutna intervjufrågor (Saunders, 2012:373). Den obestämda strukturen på intervjuerna gör det 

möjligt att anpassa intervjun efter intervjuobjektet (Kvale, 1997). För att utförligt kunna 

belysa perspektiv utifrån olika nivåer i organisationen är en del intervjufrågor utformade och 

mer lämpade för en respondent på operativ nivå medan andra intervjufrågor är mer anpassade 

för organisationens ledning. 

 

Studiens datainsamling består således av primärdata från semistrukturerade intervjuer. Som 

komplement till denna primärdata inhämtades sekundärdata i form av information från 

organisationens hemsida för att underlätta förståelsen för organisationens verksamhet och 

bakgrund. 
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3.2 Val av studieobjekt 
För att kunna uppfylla syftet med denna studie eftersöktes en organisation som anser sig vara 

värderingsstyrd. Den organisation vi valt att studera säger sig vara värderingsstyrd, men 

belägg saknas för att värderingsstyrning genomsyrar hela verksamheten. Eftersom studien 

ämnar att undersöka värderingsstyrning i relation till andra styrsystem eftersöktes en 

medelstor organisation med en välutvecklad styrningsprocess. En välutvecklad 

styrningsprocess möjliggör analys på olika hierarkiska nivåer vilket ger underlag till ett 

bredare perspektiv. Med grund i dessa argument har vi valt att studera en organisation som 

arbetar med personlig assistans.  

 

Organisationen grundades för drygt 20 år sedan och administrerar personlig assistans till 

personer med funktionsnedsättning över hela Stockholm. Organisationen arbetar med att ge 

individen kvalité och menar att personlig assistans ska utformas efter varje individs behov och 

möjligheter. I organisationens vision motiveras detta på följande sätt: “Vi bidrar till att alla 

människor har möjligheten att välja hur de vill leva sitt liv”. 

 

Organisationen har under de senaste 2,5 åren genomgått en förändringsprocess med avsikten 

att utveckla en ny modell för värderingsstyrning. Utifrån visionen har tre värdeord definierats 

- öppenhet, engagemang och långsiktighet - där var och ett av värdeorden har underliggande 

värderingar. 

 

När man inhämtar relevant forskningsmaterial som svarar mot studiens syfte kan det vara till 

nytta att använda sig av redan etablerade kontakter (Saunders, 2012:219). Detta har vi tagit 

hänsyn till i vår studie genom att välja en organisation där en av uppsatsförfattarna har 

familjeband till organisationens vd. Samma uppsatsförfattare har även arbetslivserfarenhet 

från huvudkontoret, vilket kan underlätta förståelsen för hur den studerade organisationen 

fungerar och arbetar (Saunders, 2012:220). Är man känd för medarbetarna inom 

organisationen kan det bidra till att skapa trovärdighet och en större vilja att samarbeta 

(Saunders, 2012:220). Utnyttjandet av etablerade kontakter inom organisationen kan således 

resultera i flertalet positiva aspekter men kan även leda till negativa konsekvenser. Risken 

finns att respondenterna inte svarat helt sanningsenligt eller undanhållit information som kan 

upplevas obekväm för ledningen eller andra medarbetare, med tanke på de kände till 

intervjuarens nära relation till organisationens vd. Genom att säkerställa anonymitet och 

konfidentialitet av respondenternas svar har vi försökt att förebygga detta i största möjliga 
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mån (Saunders, 2012:231). Individerna har varit anonyma genom hela studien och har 

informerats om att deras svar inte är möjliga att identifiera i uppsatsen. Vi har även valt att 

hålla den studerade organisationen helt anonym för att denne inte ska hamna i fokus för 

uppsatsens innehåll och slutsatser. 

 

3.3 Val av respondenter  
Organisationens vd kontaktades med en förfrågan om att delta i studien. Efter godkännande 

från vd:n skickades en intern förfrågan till medarbetarna om deltagande i studien, tillsammans 

med ett bifogat informationsbrev (se Bilaga 3). Organisationens medarbetare fick därefter 

frivilligt anmäla sig till studien. Urvalet av respondenter följde således ett självbestämmande 

urval (Saunders, 2012:289). Eftersom värderingsstyrning är en central del i organisationen 

kan respondenternas intresse möjligtvis grundat sig i att studien behandlar detta område. 

Sannolikheten att medarbetare vill delta i studien kan även förstärkas om förfrågan sker från 

en individ på chefsnivå (Saunders, 2012:225) vilket ytterligare motiverar denna metod.  

 

Studien begränsades till sju stycken intervjuer. Tre av respondenterna arbetade ute i 

verksamheten som assistent och/eller samordnare, det vill säga med ansvar för kontakten 

mellan kund, assistent och huvudkontor. De övriga fyra anställda, vd:n inkluderad, arbetade 

på organisationens huvudkontor. I den sistnämnda gruppen om fyra personer återfinns tre 

mellanchefer av olika slag, vars individuella titlar kommer att vara anonyma. Samtliga 

respondenter sammanfattas i Tabell 2. Genom att analysera information given av respondenter 

från olika hierarkiska nivåer inom organisationen möjliggjordes jämförelser ur flera 

perspektiv och upptäckter av skillnader på de olika nivåerna (Jacobsen, 2002:199). För att 

säkerställa respondenternas kunskap om organisationen, samt försäkra oss om att de haft 

möjlighet att bilda en egen uppfattning om värderingsstyrningen, efterfrågades respondenter 

som arbetat inom organisationen i minst ett år. Genom att utforma och tillämpa en 

intervjuguide (se Bilaga 1 och 2) som vägledning under intervjuerna möjliggjordes 

respondenternas egna tolkningar och uppfattningar. Detta har medfört att värderingsstyrning 

framställts på varierande sätt i de olika intervjuerna, vilket bidrar till studiens tillförlitlighet. 

Även om fler intervjuer hade kunnat genomföras anser vi att sju stycken intervjuer är 

motiverat. Empirisk mättnad är svårt att nå då det troligtvis finns mer information att hämta, 

men då respondenterna till slut gav liknande svar anser vi att dessa intervjuer utgör ett 

tillräckligt underlag för studiens resultat och analys. 
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Tabell 2. Sammanställning av intervjuobjekt 

 

3.4 Intervju- och analysprocess 
Studiens analysmodell bygger på studiens forskningsfråga och sätter Malmi och Brown’s 

(2008) fem styrsystem i relation till tidigare forskning om värderingsstyrning. Utifrån 

insamlad data analyseras sedan på vilket sätt värderingsstyrningen kan substituera eller 

komplettera dessa styrsystem. Med grund i studiens analysmodell utformades utvalda teman 

och huvudfrågor som utgjorde studiens intervjuguide (se Bilaga 1 och 2) vars syfte var att 

vägleda intervjuerna. Frågorna anpassades till respektive respondent och utefter de svar som 

gavs under intervjutillfället. Då intervjuguiden endast var vägledande togs frågor bort 

respektive lades till beroende på om innehållet exempelvis redan berörts under intervjuns 

gång. 

                                                         

Respondenterna kontaktades en vecka i förväg via e-post med information om intervjuernas 

tidpunkt och de huvudteman som kommer att beröras för att ge möjlighet till förberedelser. 

Intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplats för att få dem att känna sig bekväma med 

situationen, vilket kan påverka deras svar i intervjun (Saunders, 2012:386). Vidare hölls 

intervjuerna i ett tyst rum för att minska risken för störningsmoment. Under samtliga 

intervjutillfällen deltog båda uppsatsförfattarna, varav en intervjuade medan den andra förde 

anteckningar. Tiden för varje intervju var planerad till cirka 45 minuter, men den slutgiltiga 

tiden blev mellan 35-45 minuter per intervju. För att kunna transkribera intervjumaterialet i 

efterhand och undvika eventuellt informationsbortfall dokumenterades varje intervju genom 

ljudinspelning, efter respondentens godkännande (Jacobsen, 2000:220). Ytterligare en fördel 

med ljudinspelningen var att uppsatsförfattarnas fokus kunde läggas på respondenten. 

Intervjuobjekt Titel Arbetsplats Intervjuform 
Antal 

transkriberade 
ord 

Intervjuform 

Vd Verkställande direktör Huvudkontor Besöksintervju 2021 Besöksintervju 

Medarbetare 1 Mellanchef Huvudkontor Telefonintervju 2111 Telefonintervju 

Medarbetare 2 Mellanchef Huvudkontor Besöksintervju 2075 Besöksintervju 

Medarbetare 3 Mellanchef Huvudkontor Besöksintervju 2051 Besöksintervju 

Medarbetare 4 Samordnare/assistent Ute i 
verksamheten Besöksintervju 1156 Besöksintervju 

Medarbetare 5 Samordnare/assistent Ute i 
verksamheten Besöksintervju 2220 Besöksintervju 

Medarbetare 6 Samordnare/assistent Ute i 
verksamheten Telefonintervju 1085 Telefonintervju 
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Två av våra intervjuer genomfördes över telefon. På grund av att Medarbetare 1 inte kunde 

medverka när vi var på plats för att genomföra intervjuerna ringde vi upp hen under samma 

tid som intervjun var planerad att utföras på huvudkontoret. Genom att hålla en 

telefonintervju med medarbetaren undvek vi att helt gå miste om denna intervju (Saunders, 

2012:404). Trots att det finns flera fördelar med telefonintervjuer är det viktigt att ha i åtanke 

att denna intervjuform även medför potentiella risker. Telefonintervjuer försvårar möjligheten 

att bygga upp ett förtroende mellan intervjuare och intervjuobjekt innan intervjun inleds och 

ektet kan känna sig mindre motiverad att svara utförligt på frågorna (Saunders, 2012:404). Att 

det fanns en etablerad relation mellan medarbetaren och en utav uppsatsförfattarna var här en 

fördel (Saunders, 2012:405). Vid telefonintervjuer går även möjligheten att läsa av 

intervjuobjektets kroppsspråk och reaktion på ställda frågor förlorad, vilket sätter hög press på 

intervjuaren. Intervjun med Medarbetare 6 hölls via telefon då hen inte hade möjlighet att 

medverka på annat sätt. Dock motiveras intervjumetoden till denna intervju genom att den 

genomfördes som ett tillägg till tidigare intervjuer för att säkerställa tillförlitligheten och 

mättnaden i resultatet. 

 

Varje ljudinspelning transkriberades för att strukturera intervjun i text vilket blev 

analysprocessens första delmoment (Jacobsen, 2002:219). De sammanställda intervjuerna 

reducerades sedan till det material som var av relevans för att besvara studiens syfte. Nästa 

moment i analysen var att kategorisera materialet (Jacobsen, 2002:230) vilket gjordes utifrån 

kategorierna i studiens analysmodell. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
När forskare talar om att säkerställa en studies kvalité förekommer ofta begreppen validitet 

och reliabilitet (Saunders, 2012:191). Med validitet menas att studiens resultat ska anses 

giltig. Giltighet delas in i följande två delkriterier; intern giltighet och extern giltighet 

(Jacobsen, 2000:21). Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och menar att en studie ska 

gå att lita på (Jacobsen, 2000:22). Utifrån de två begreppen, giltighet och tillförlitlighet, har 

studien utvärderats. 

                                                         

Det första delkriteriet av giltighet är intern giltighet vilket syftar till att studien undersöker det 

den ämnar undersöka (Jacobsen, 2000:21). För att säkerställa att information har tolkats 
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korrekt har transkriberingen av intervjuerna skickats till respektive respondent som har fått 

intyga att de svar de gett under intervjun var deras korrekta uppfattning. Intern giltighet har 

således uppnåtts genom att säkerställa att resultatet stämmer överens med respondenternas 

verkliga erfarenhet och uppfattning (Saunders, 2012:382). Genom att respondenterna gavs 

möjligheten att godkänna sina resultat kunde de även ha censurerat vissa svar, men detta 

skedde inte i någon av transkriberingarna. Kvalitativa studier tenderar att karaktäriseras av 

hög intern giltighet eftersom resultatet speglar en bred förståelse av en situation utifrån öppna 

frågor som tillåter individuella uppfattningar och tolkningar (Jacobsen, 2000:142). Att tolka 

flera perspektiv från medarbetare på olika hierarkiska nivåer skapar en bred bild av 

organisationens värderingsstyrning vilket i sin tur ökar studiens giltighet. Däremot saknas 

perspektiv från exempelvis styrelsen eller timanställda personliga assistenter, vilket kan 

utgöra en svaghet i studien. Att inte inkludera samtliga medarbetare i studien kan innebära att 

ett helhetsperspektiv saknas. 

                                                         

Extern giltighet, vilket är det andra delkriteriet av giltighet, syftar till i vilken utsträckning en 

studies resultat är giltigt och kan tillämpas i andra sammanhang. Kvalitativ forskning kan vara 

svår att generalisera då undersökningar ofta baseras på relativt få studieobjekt som inte är 

representativa för en större mängd (Saunders, 2012:382). Med anledning av att kvalitativa 

studier snarare handlar om att få en djupare förståelse av det som studerats än bredd, är det 

därför inte heller meningen att resultaten ska kunna generaliseras till en större population 

(Saunders, 2012:384). Denna studie kan delvis anses uppfylla en extern giltighet då den 

jämför befintlig teori i ett nytt sammanhang och ger en så pass detaljrik redogörelse av 

resultatet att läsare ges chansen att individuellt bedöma möjligheten att sätta resultatet i andra 

kontexter. 

                                                         

Det andra begreppet, tillförlitlighet, bedömer hur sanningsenligt resultatet av en studie är. Om 

en studie har hög tillförlitlighet bör liknande studier kunna upprepas och redovisa ett 

likvärdigt resultat (Jacobsen, 2000:22). Det kan vara svårt att replikera en kvalitativ studie 

bestående av semistrukturerade intervjuer på grund av intervjuernas mindre strukturerade 

utformning (Saunders, 2012:381). Dock visar en tydlig redogörelse av genomförande, 

bifogade teman och huvudfrågor för intervjuerna samt en analys kring valet av respondenter, 

att hänsyn tagits till tillförlitligheten i denna studie (Saunders, 2012:382). En annan aspekt 

som påverkar tillförlitligheten är intervjuarens förmåga att hålla sig objektiv genom hela 

studien (Saunders, 2012:381). Respondentens svar kan påverkas av intervjuarens beteende, 
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kommentarer och sätt att ställa frågor på, vilket kan leda till mindre sanningsenlig information 

(Saunders, 2012:381). Genom ett professionellt beteende, i kombination med medvetenhet 

kring riskerna med att påverka respondenten under intervjuns gång, har chansen ökat för att 

den information som respondenterna har lämnat är sanningsenlig. 

                                                         

Att urvalet av respondenter var självbestämmande kan anses ha ökat tillförlitligheten eftersom 

deltagandet varit frivilligt, istället för att organisationens vd skulle fått möjlighet att välja ut 

de medarbetare som kan anses representera organisationen enligt hans tycke (Saunders, 

2012:289). Det självbestämmande urvalet kan dock ha resulterat i att medarbetare som är 

kritiska till eller ointresserade av studiens ämne har blivit förbisedda. Att vd:n var den som 

tog kontakt med potentiella respondenter kan ha resulterat i att medarbetare kände sig 

tvingade att delta eller att hen valde ut medarbetare till studien. Men genom att hen fick 

instruktioner om att skicka förfrågan om deltagande i studien till samtliga medarbetare i 

organisationen har risken för detta minskat.  
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4. Resultat
!

I följande avsnitt presenteras ett sammanställt resultat från intervjuerna med organisationens 

medarbetare. Avsnittet är indelat i sex underrubriker, vilka redovisar de svar som 

medarbetarna gav under respektive huvudtema. 

 

4.1 Bakgrund      
Inledningsvis fick medarbetarna svara på frågor om hur länge de har arbetat i organisationen, 

vilken typ av anställning de har samt vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter är. 

Medarbetarna tillfrågades även om det fanns någon speciell anledning till varför de sökte sig 

till organisationen. Samtliga har arbetat på organisationen mellan två till åtta år och 

gemensamt för majoriteten av dem är att de sökte sig till organisationen för att de anser att 

arbetet är meningsfullt och gör skillnad i samhället. Medarbetare 3 uttryckte; 

      

”När jag kom hit märkte jag fort att organisationen matchar de värderingar jag har. Jag kan 

inte jobba hos ett företag som behandlar folk som skit eller där jag inte kan stå för vad de 

arbetar med. Det är väldigt viktigt för mig” 

 

För att leda in intervjun på området värderingsstyrning fick medarbetarna redogöra för vad 

begreppet värderingar betyder för dem, hur de upplever att organisationens värderingsstyrning 

visar sig i verksamheten samt nämna några av organisationens värderingar. Medarbetarna 

uttryckte alla att värderingar är viktiga av flera anledningar. De nämnde att värderingar skapar 

riktning, integration, riktlinjer och gemenskap. Medarbetare 1 och 2 ansåg att det är 

värderingar som i grund och botten styr en organisation.  

 

4.2 Planering    
När organisationens vd tillfrågades hur organisationen planeringssystem utformats förklarade 

hen att en verksamhetsplan tas fram en gång per år med fokus på områden som organisationen 

behöver förbättra. Därefter kopplas tillhörande aktiviteter till dessa utvecklingsområden. 

Medarbetarna får sedan möjlighet att tycka till om vilka värderingar som de anser att fokus 

bör ligga på för att genomföra de framtagna aktiviteterna –”Alla utvecklingsområden är 

kopplade till konkreta värderingar från den överenskomna värdegrunden. De är väldigt 
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involverade i planeringsprocessen”. Mellancheferna samlar in dessa åsikter från assistenter 

och samordnare, och arbetar sedan tillsammans med ledningen för att ta fram de förslag som 

de anser vara passande för organisationens utvecklingsområden. Medarbetare 3 hävdade att 

värderingarna alltid är kopplade till orgnisationens planering och mål – ”Allting ska mer eller 

mindre motiveras med hjälp av värderingarna” och Medarbetare 5 uttryckte att ”det som inte 

kan motiveras i enighet med värderingarna får vi inte igenom”. Medarbetare 2 nämnde att 

organisationen till stor del har en tydlig koppling mellan värderingarna och det 

planeringssystem som används, men att det fortfarande finns mycket att förbättra även om det 

är bättre nu än förr – ”Det är en sak att använda värderingarna och en annan sak att 

verkligen arbeta så”. Medarbetare 4 och 6 hade svårt att besvara hur organisationens 

planering och mål sattes upp och hade således ingen åsikt om värderingarnas delaktighet i 

dessa. Medarbetare 5 ansåg att värderingarna är kopplade till organisationens planering men 

hade ingen konkret beskrivning som relaterade till det planeringssystem som presenterades av 

Medarbetare 1, 2, 3 och vd:n. 

      

Även om medarbetare 4, 5 och 6 inte hade en likvärdig kunskap om hur planeringen går till 

som medarbetare 1, 2, 3, så berättade samtliga att ett av organisationens mest övergripande 

mål är att expandera verksamheten till övriga delar av Sverige. Vd:n nämnde att 

organisationens resultatrelaterade mål handlar om att öka tillväxten med tio procent. Hen 

tillade dock att planeringsprocessen sker i cykler om tre år och att den nuvarande cykeln snart 

är slut. Mer konkret planering än så fanns således inte ännu utan kommer att ske under hösten. 

Expansionen och tillväxten ansåg samtliga medarbetare vara starkt grundade i värderingarna, 

men främst i organisationens vision: Att bidra till att alla människor ska ha möjlighet att välja 

hur de vill leva sitt liv. Vd:n och medarbetare 1, 2 och 3 menade att visionen, som 

organisationen strävar efter att uppnå, uppfylls genom att ta in fler kunder. Medarbetare 3 

uttryckte att ”vi tycker såklart att vi är bäst på assistans och då önskar ju vi att fler kunder 

ska komma till oss. Vi tror att vi kan ge dem bättre kvalité i deras assistans och därmed ge 

dem ett bättre liv.” Att däremot lyckas expandera med bibehållen eller ökad kvalitet var enligt 

Medarbetare 2 en utmaning eftersom tillväxten troligtvis medför en högre arbetsbelastning. 

Hen trodde att det kan bli aktuellt med en omorganisation i framtiden för att möta kraven.  
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4.3 Cybernetiska styrsystem 
När medarbetarna tillfrågades om deras prestation utvärderas och mäts inom organisationen 

uttryckte samtliga medarbetare att de utvärderas, även om svaren skiftade beroende på 

arbetsroll. Vd:n utvärderas av organisationens styrelse och prestationen är kopplad till 

verksamhetens resultat. Hen nämnde sedan att de anställda främst utvärderas genom 

lönekriterierna där ett särskilt system har införts med koppling till värderingarna – 

       

”Jag byggde in stora delar av värderingarna i lönekriterierna, så att lönekriterierna och 

värderingarna hänger ihop. Detta innebär att vi på huvudkontoret har ett antal lönekriterier, 

runt 20 stycken, som är direkt kopplade till värderingarna. Dessa skattar man sig själv på och 

sedan skattar jag som chef de anställda för att komma överens om en gemensam skattning. 

Ute i verksamheten anpassar vi lönekriterierna för att fungera på assistenterna”. 

      

Organisationen tillämpar detta lönesystem med utvärdering enligt värderingarna i hela 

verksamheten som grund till lönesamtal och eventuell löneförhöjning. 

 

Medarbetare 1, 2 och 3 nämnde att utvärdering av deras prestation sker utifrån 

medarbetarsamtal, uppföljningsmöten och lönekriterier - ”Först har vi medarbetarsamtal, 

sedan uppföljningsmöte och till sist lönesamtal. De hänger ihop”. Medarbetarsamtalen 

innebär individuella möten med vd:n där den egna utvecklingen samt individuella mål 

diskuteras. Några månader senare utvärderas utvecklingen och målen i ett uppföljningsmöte.   

      

Medarbetare 4, 5 och 6 upplevde också att de utvärderas, om än något mindre. Medarbetare 5 

nämnde att prestation främst utvärderas av dennes chef på medarbetarsamtal - ”Det som 

diskuteras på samtalen fokuserar på hur man som samordnare får med sig de assistenter man 

ansvarar för, både för kundens skull men hur väl man förankrar värderingarna hos 

assistenterna”. Medarbetare 4 nämnde främst att uppföljningen sker direkt från kunden i 

arbetet även om det sker gruppmöten där värderingarna diskuteras - ”Men jag som person 

följs nog inte upp på det sättet, utan vi går bara igenom värderingarna”. 

      

När medarbetarna tillfrågades om uppföljning sker mot budget eller andra mer finansiella 

mått var det endast medarbetare 1, 2 och 3, vilka alla arbetar på huvudkontoret, som svarade 

ja. Medarbetare 2 och 3 arbetade inte med budgeten i sitt dagliga arbete men ekonomichefen 

presenterar budgeten cirka fyra gånger per år - ”Vi får se hur vi ligger till med resurserna. De 
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visar tydligt att ni i den här gruppen har så här mycket pengar till detta.... Eller hur vinsterna 

ser ut och vad allt har kostat under året”. Medarbetare 1 som arbetar mer med försäljning än 

de andra hävdade att det mesta av arbetet är målsatt – ”Hur många kunder och avtal har vi 

dragit in? Hur gick projektet? Genomfördes projektet? Vad blev resultatet av det? Levererade 

du?”. Det nämndes även att de har uppsatta kvantitativa mål, som att exempelvis värva ett 

antal kunder under en period, och att målen måste vara realistiska och möjliga att uppnå. 

Medarbetare 3 gav ett exempel på ett mål om 25 kunder på ett år för att få organisationen att 

gå runt - ”Om vi inte har uppnått det får vi veta det och vad som gått snett. Vi får också veta 

vad vi behöver dra ned på ekonomiskt om vi inte kan dra runt organisationen”. 

      

En anledning till varför enbart medarbetarna på huvudkontoret svarade ja på om de följs upp i 

relation till budget eller andra finansiella mått kan vara att verksamheten är skattefinansierad. 

En medarbetare anser att ”ett företag som vårt ska inte vara vinstdrivande. Det går inte ihop 

med våra värderingar”. 

      

4.4 Belöningar 
Medarbetarna fick börja med att berätta vad som motiverar dem i deras arbete och samtliga 

talade då om en form av inre motivation. Medarbetare 3, 4 och 5 påtalade att det är svårt att 

motiveras av lön som assistent i branschen. Medan värdet att få hjälpa människor och arbeta i 

en organisation med bra kollegor är något som motiverar dem. Av medarbetare 1, 2 och 3 

nämndes verksamheten i sig som den största motivatorn. Vd:n uttryckte att – ”jag motiveras 

av att jobba med något som är viktigt och meningsfullt. För mig har det varit att ha ett jobb 

där jag kan vara med och påverka människors liv till någonting bra”. Medarbetare 2 och 3 

talade även om delaktighet och möjlighet att påverka en verksamhet som gör skillnad i 

samhället.  

      

Lönesättningen hade även olika betydelse för medarbetarnas motivation. Vd:n uttryckte att – 

”Man kan diskutera lön i samband med motivation. Lönen måste kännas okej. Det är viktigt 

att man har en marknadsmässig lön”. Medarbetare 1 nämnde liknande argument – ”jag tror 

att den som säger att lön inte betyder någonting ljuger, för att det är såklart att det betyder 

någonting. Jag säger såhär: lönen ska vara rimlig i förhållande till den prestation man ger”. 

Medarbetare 2 uttryckte att hen till viss del motiveras i enighet med löneförhöjningarna som 

sker utifrån skattningen av värderingarna. Medarbetare 3 nämnde inte lön som en motivator 



!
25 

överhuvudtaget. Enligt vd:n arbetar inte organisationen med belöningssystem. Det fanns ett 

bonussystem tidigare, innan hen blev tillsatt, som togs bort och till viss del ersattes av den 

individuella lönesättningen. Medarbetare 1, 2 och 3 ställde sig positiva till den typen av 

lönesystem som tillämpas i nuläget, eftersom lönen påverkas direkt av värderingarna. Likt 

medarbetarna i verksamheten nämnde de att organisationen verkar i en bransch som är 

skattefinansierad, vilket gör att de ställer sig negativa till belöningssystem –”Vi har inget 

extra lönesystem eller bonusar... Det tycker jag inte man ska ha i skattefinansierade 

verksamheter utan människor behöver motiveras på andra sätt för att drivas i sitt arbete”. 

 

4.5 Administrativa styrsystem 
Samtliga medarbetare kände att de blir kontrollerade på ett eller annat sätt, främst om de 

arbetar i linje med värderingarna. Fyra av dem reagerade däremot på begreppet kontroll och 

menade att det nog inte är så de upplever det. Medarbetare 2 tog en kort paus och uttryckte 

sedan ”eller kontrolleras... Kanske något mer nu när jag bytt position, men förut har jag 

absolut inte upplevt det”. Medarbetare 3 uttryckte att kontrollen sker via diskussioner med 

respektive chef, särskilt i komplicerade situationer vilket det kan bli i en bransch när man 

arbetar med människors livskvalitet. 

 

”Inte att jag känner mig kontrollerad, men i vissa svåra uppdrag för jag många diskussioner 

med min chef. Den diskussionen blir ju en form av kontroll. Hen kollar ju läget hela tiden att 

vi följer värderingarna och det behöver hen ju göra ibland”. 

      

Samtliga medarbetare belyste att värderingarna snarare agerar en slags ram och riktlinje för 

vad som är ett önskat beteende, och tre av dem tillade att värderingarna utgör riktlinjer för 

vardagliga val och beslut. Medarbetare 3 påtalade att värderingarna används varje dag - ”De 

är som ett verktyg. Inte så att jag sitter och tänker på dem konstant men någonstans så känns 

det i kroppen. Jag har ju jobbat så pass länge och fått vara med på hela processen”. 

Medarbetare 1 talade om att värderingarna är närvarande hela tiden i alla processer och möten 

och att det verkar ha skapat en typ av intern kontroll i organisationen –  
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”Värderingarna är de byggstenar som vi arbetar efter och som vi gemensamt jobbat fram. De 

gör ju att kontroll och uppföljning sker systematiskt hela tiden fast utan ett kontrollorgan.” 

 

Ute i verksamheten verkar värderingarna utgöra riktlinjer, men Medarbetare 4 påpekade att 

det alltid är kundens värderingar som är i fokus - ”Min kund har infört vissa riktlinjer för hur 

hen vill att vi ska vara, men jag vet även att de kommer från organisationens värderingar”. 

Medarbetare 5 uttryckte att hon fått mer kontakt med värderingarna senaste året, sedan hen 

fick utökade arbetsuppgifter, och sa att de är ett bra stöd i arbetet. 

      

”Jag tror inte att det går en enda dag i mitt uppdrag, där det blir många frågeställningar, 

situationer och rutinändringar, som jag inte backar tillbaka till värderingarna. När jag ska ta 

ställning tillsammans med kunden så att min kund hamnar inom normerna för vad 

organisationen faktiskt vill erbjuda”. 

      

Hur väl medarbetarna ute i verksamheten upplever värderingarna verkade till stor del bero på 

hur respektive chef använder dem. 

      

Vidare fick medarbetarna berätta vad som händer om en medarbetare inte skulle följa 

värderingarna, och om det i sådana fall tas åtgärder. Enligt samtliga medarbetare verkade det 

vara relativt osannolikt att en sådan situation skulle uppstå eftersom organisationsstrukturen 

främjar kommunikation och diskussioner. Vd:n nämnde en åtgärdstrappa där ansvarig chef får 

utreda vad som hänt från olika perspektiv. Om situationen inte går i linje med värderingarna 

får man ha ett allvarligare samtal som kan resultera i en skriftlig varning. Medarbetare 3 

berättade att ett sådant beteende kan leda till en varning, men att det först blir ett samtal där 

man förklara situationen – 

      

”Men om inte jag har en bra motivering till varför jag gjort på ett visst sätt, och att man kan 

förstå varför, kan det leda till en varning. Man måste alltid förklara och motivera varför man 

har gjort någonting utefter värderingarna.” 

      

Vd:n förklarade att han tror att det är otroligt viktigt att tillsammans definiera och formulera 

värderingarna för att sedan sträva efter att agera utifrån dem; 
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”Värderingarna är inget flum liksom, utan egentligen viktigare än ett administrativt system. 

Man kan arbeta med världens bästa administrativa system, men om det är relationer som 

krävs för att systemet ska fungera behöver man jobba på relationerna. För att i sin tur arbeta 

med relationerna behöver man ha klart för sig vilka relationer man vill ha för att genomföra 

arbetsuppgiften. Där måste man jobba med värderingarna. Jag anser att det inte finns någon 

annan väg.” 

      

4.6 Kulturella styrsystem 
Samtliga medarbetare hade först svårt att beskriva organisationens kultur och tog en kort paus 

för att tänka efter. Vd:n ansåg att värderingarna är grunden för kulturen i organisationen och 

något man alltid ska sträva efter att hålla sig till, även om det inte alltid fungerar så. Hen sa att 

de kan utgöra ett verktyg för att identifiera och diskutera situationer som avviker från det 

sociala mönster värderingarna har skapat, eftersom de går att tillämpa även i det dagliga 

arbetet – ”värderingarna är utformade för att även ge ett förhållningssätt som fungerar runt 

fikabordet”. Medarbetare 1, 2 och 3 ansåg att kulturen till viss del går i linje med 

värderingarna, den kulturen de vill att organisationen ska ha, men att det finns en 

underliggande kultur. Två av dem berättade att det uppkommer en del grupperingar och 

skitsnack i perioder med hög arbetsbelastning och stress, på grund av att en del individer 

verkar ha svårt för de förändringar som organisationen genomgår. Det framkom att flera 

medarbetare varit sjukskrivna, samt att en sjukskrivning resulterat i uppsägning. Medarbetare 

1 menade att – ”passar inte skorna byter jag, men det är inte lika enkelt för alla...” “det kan 

bli väldigt svårt för personer att jobba kvar i en kultur som inte överensstämmer med deras 

egna värderingar”. 

 

Medarbetare 1, 2 och 3 var däremot överens om att den grundläggande organisationskulturen 

är positiv, men att den har förbättrats med hjälp av värderingarna som stöd till vad som är bra 

eller dåligt beteende – ”Jag skulle säga att värderingarna förankras mer och mer i kulturen 

för var dag som går”. Medarbetare 3 påpekade däremot betydelsen av att alla måste dela 

organisationens grundvärderingar med argumentet att det blir skiljaktigheter om hälften 

värderar människan högt och hälften inte gör det – ”Eftersom organisationen arbetar väldigt 

nära med människor är det jätteviktigt att man har en gemensam grundvärdering”.  
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Medarbetarna 4, 5 och 6 hade ingen åsikt om organisationskulturen och hävdade att det 

möjligtvis är något som upplevs mer på huvudkontoret snarare än i deras arbete. Samtliga tre 

nämnde positiva upplevelser varje gång de besöker kontoret och Medarbetare 5 uttryckte 

specifikt att man känner av ”öppenheten”.  
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5. Analys  

 
I följande avsnitt presenteras studiens analys. Analysen har utgått från den tidigare forskning 

som beskriver värderingsstyrning som ett substitut eller ett komplement till andra styrsystem i 

avsnitt 2.1 samt det insamlade materialet i föregående avsnitt. Analysen kommer att 

kategoriseras utefter de fem redovisade styrsystemen i Malmi och Brown’s styrpaket. En 

sammanställning av analysen redovisas i Tabell 3.!
!

5.1 Värderingsstyrning som ett komplement och substitut till planering 
Baserat på tidigare forskning kan värderingsstyrning användas som ett komplement till 

planering för att styra de anställdas agerande och beslutsfattande mot organisationens mål 

(Cordial, 2005; Philipson, 2011; Deal och Kennedy, 2000). Organisationens planeringssystem 

sker i cykler om tre år där det först tas fram en treårsplan och sedan en verksamhetsplan för 

varje år. I verksamhetsplanen tas sedan utvecklingsområden fram. Dessa 

utvecklingsområden har en direkt koppling till värderingarna i och med att alla anställda får 

tycka till om vilka värderingar som fokus bör ligga på för att utveckla området. 

Verksamhetsplanen kan således liknas med kortsiktig planering (Malmi och Brown, 2008). 

Flera medarbetare förtydligade att alla planer och mål ska kunna motiveras med hjälp av 

värderingarna. Värderingarna kan då vara ett verktyg för att ta fram målen till 

verksamhetsplanen samt för att säkerställa att planerna stämmer överens med organisationens 

värderingar - “det som inte kan motiveras i enighet med värderingarna får vi inte igenom”. 

Detta överensstämmer med de teorier som menar att värderingsstyrning kan ge vägledning i 

det dagliga arbetet (Deal och Kennedy, 2000; Philipson, 2011) och således minska behovet av 

planering eftersom de anställda själva kan strukturera och planera vad som behöver göras.  

 

Däremot verkar det finnas skillnader i hur medarbetarna uppfattade att värderingarna används 

till organisationens planering. Medarbetarna 4, 5 och 6 hade ingen åsikt om värderingarnas 

betydelse för planeringsprocesserna och Medarbetare 2 uttryckte att de förankras måttligt i 

planeringen. Detta indikerar på att det finns oklarheter kring huruvida värderingsstyrning kan 

substituera organisationens planering, samt att det möjligtvis kan finnas planer och mål som 

styr de anställda på andra sätt. Vi tolkar detta som att värderingsstyrning är ett komplement 



!
30 

till kortsiktig planering i en majoritet av verksamhetens delar genom att de stödjer 

planeringen av utvecklingsområdena i verksamhetsplanen. 

 

Alla medarbetare nämnde att organisationens övergripande mål är att expandera 

verksamheten för att uppnå visionen - alla människor ska ha möjlighet att välja hur de vill 

leva sina liv - vilken kan liknas med långsiktig planering (Malmi och Brown, 2008). Eftersom 

visionen ligger till grund för värderingsstyrningen (se avsnitt 3.2) är den långsiktiga 

planeringen detsamma som organisationens grundläggande värdering. Att argumentera för att 

värderingsstyrningen substituerar den långsiktiga planeringen är därför möjligt i och med att 

visionen är det långsiktiga målet. 

 

För att en organisation ska överleva och utvecklas krävs ofta olika typer av planer och mål. 

Det kan antas att det behövs både konkreta och finansiella planer för hur organisationen ska 

uppnå dem. Att värderingarna ska kunna substituera exempelvis kortsiktig planering, kan bli 

svårt då det behövs planering för att hela tiden sträva efter värderingarna. Den studerade 

organisationen använde värderingarna som ett komplement till planering, genom att ta hjälp 

av dem vid skapandet av kortsiktiga mål, men det verkade vara oklarheter bland medarbetarna 

hur värderingarna används. Det kan tänkas att ledningen behöver få ut mer information så att 

samtliga medarbetare kan bilda en uppfattning om värderingarnas relation till planeringen. 

Om inte alla medarbetare håller med ledningen om värderingarnas funktion, kan det resultera 

i att värderingsstyrningen inte används fullt ut i organisationens planering.  

      

5.2 Värderingsstyrning som ett substitut till cybernetiska styrsystem 
Det huvudsakliga syftet med cybernetiska styrsystem i organisationer är att utvärdera 

medarbetares prestation mot specifika prestationsmått (Green och Welch, 1988). Enligt 

tidigare forskning kan värderingsstyrning antas ha stor inverkan på hur utvärderingen enligt 

dessa mått ska gå till (Philipson, 2011). I organisationen utvärderades medarbetarnas 

prestation med hjälp av kriterier som diskuteras i medarbetarsamtal och uppföljningsmöten. 

Dessa kriterier består av värderingarna och bedömer hur väl medarbetarna presterat i enlighet 

med dem - “Hur bra är jag på öppenhet i min roll? Hur arbetar jag med långsiktighet?”. 

Således används de styrande värderingarna som ett substitut för cybernetiska styrsystem för 

att utvärdera medarbetares prestation. Ytterligare cybernetiska styrsystem varken behövs eller 

används i organisationen.  
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Däremot verkar vd:n och Medarbetare 2 till viss del utvärderas mot budget. Detta kan bero på 

att vd:n bär huvudansvaret för samtliga områden i organisationen samt att Medarbetare 2 

ansvarar för försäljning. Ju lägre i hierarkin en medarbetare befinner sig desto mindre 

kommer de i kontakt med budgeten. På huvudkontoret presenteras budgeten en gång per 

kvartal, men den verkar snarare tillföra information om organisationens ekonomiska status, 

likt ett informationsverktyg, än fungera som ett styrsystem (Malmi och Brown, 2008; 

Sandelin, 2008). Om medarbetarnas prestation inte utvärderas mot budgeten används den inte 

som ett styrsystem och budgeten kan därmed förkastas som ett cybernetiskt styrsystem i den 

studerade organisationen. Trots att det verkar som att vd:n och Medarbetare 2 till stor del 

utvärderas mot budgeten tycks det vara för att organisationen ska gå runt. Att organisationen 

har ett mindre fokus på finansiella direktiv kan möjligtvis bero på att de finansieras av 

Försäkringskassan. Samtliga medarbetare uttrycker att det därför inte är önskvärt att driva 

verksamheten med vinstintresse. Värderingsstyrning kan inte substituera utvärdering mot 

budget i organisationen i och med att den inte används som ett cybernetiskt styrsystem.  

 

Tidigare forskning har inte visat några tecken på att värderingsstyrning kan substituera 

cybernetiska styrsystem. Att forskning inte har belyst detta kan bero på att budget är ett såpass 

traditionellt sätt att utvärdera medarbetares prestation på. I vinstdrivande organisationer är det 

av stor betydelse att hela tiden ha ekonomiska direktiv i åtanke för att se till att organisationen 

går med vinst. Värderingarna, som fokuserar mer på mjuka värden, kan antas vara 

otillräckliga som prestationsmått i vinstdrivande organisationer. I organisationer som däremot 

inte bedrivs med vinstintresse, likt den studerade organisationen, kan det därför antas finnas 

större incitament för att utvärdera medarbetarna med hjälp av värderingar då deras prestation 

inte speglas av organisationens finansiella ställning. 

 

5.3 Värderingsstyrning som ett komplement och ett substitut till belöningar  
Värderingsstyrning har visat sig ha minst lika stor betydelse för att skapa motivation och styra 

de anställdas beteende som tidigare forskning visat att belöningar har (Brytting och 

Trollestad, 2000; Deal och Kennedy, 2000). I organisationen tillämpas inget specifikt 

belöningssystem, med undantag för medarbetarnas löner. Likt vad som nämndes avsnitt 6.2 

ligger kriterierna i medarbetarsamtal och uppföljningssamtal även till grund för eventuella 

löneökningar. Om en medarbetare har arbetat i linje med värderingarna kan denne komma att 
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belönas för sitt arbete genom löneökning. Däremot nämner flera av medarbetarna att så länge 

lönen är ”okej” och ”marknadsmässig” upplevs den inte som en belöning. Likt Philipson 

(2011:173-174) beskriver flera medarbetare lönen som en rättighet, vilken ska överensstämma 

med deras respektive arbetsinsatser i verksamheten. Om medarbetarna inte motiveras av lönen 

styr den inte heller deras beteende, vilket styrker att lönen i organisationen faktiskt inte räknas 

som en typ av belöningssystem. Om ett belöningssystem likt lön inte tillämpas, eller är en 

motivator, kan värderingsstyrning varken substituera eller komplettera ett sådant 

belöningssystem. 

 

En av medarbetarna nämnde lönekriterierna och dess innehållande värderingar som delvis 

motiverande. När lönen är motiverar en anställd är den en typ av monetär belöning (Merchant 

och Van der Stede, 2012) som styr medarbetaren att agera i linje med värderingarna. Om 

lönen motiverar medarbetare har värderingsstyrningen inte substituerat belöningen. En 

skillnad värd att nämna är dock att lönekriterierna visar hur väl medarbetaren arbetat efter 

organisationens värderingar. Likt Philipsons (2011) argument om att värderingar kan 

användas i lönekriterierna, är värderingsstyrningen ett komplement till monetära belöningar i 

organisationen. 

 

Däremot tycktes medarbetarna i organisationen motiveras på andra sätt. Medarbetarna talade 

om att organisationens vision - att alla människor ska ha möjlighet att välja hur de vill leva 

sina liv - motiverar dem, vilket likt Brytting och Trollestad’s (2000) argument verkar skapa 

mening med arbetet. Organisationens grundläggande värdering är deras vision vilken även 

används för att utforma resterande värderingar (se avsnitt 3.2). Värderingsstyrningen baseras 

på dessa värderingar vilket gör att medarbetarnas upplever en slags belöning vid uppfyllelse 

av värderingarna. Värderingarna verkar vara starkt kopplade till medarbetarnas arbete och 

motiverar dem att arbeta mot organisationens mål (Brytting och Trollestad, 2000; Deal och 

Kennedy, 2000). Värderingsstyrning kan således vara ett substitut för belöningar, i och med 

den inre motivation som skapas när medarbetarna uppfyller värderingarna ger samma effekt 

som en monetär eller materiell belöning.  

 

Att organisationen är skattefinansierad kan ha betydelse för denna slutsats. Medarbetare 

nämnde att monetära belöningar strider mot vad organisationen står för, vilket betyder att de 

anställda behöver ha ett inre driv som motiverar dem i arbetet. I organisationer likt den 

studerade saknas dessutom finansiellt utrymme för monetära belöningar, vilket majoriteten av 
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medarbetarna verkar ha varit medvetna om när de anställdes. I organisationer där möjligheten 

att få bekräftelse via löneutveckling är begränsad är det av stort värde att medarbetarna har en 

inre motivation som driver dem i arbetet. 

 

5.4 Värderingsstyrning som ett substitut till administrativa styrsystem 
Kontroll genom administrativa styrsystem, som struktur, ansvarsfördelning och regler (Malmi 

& Brown, 2008) har visat sig ha mindre betydelse i organisationer som använder sig av 

värderingsstyrning (Brytting och Trollestad, 2000; Cordial, 2005; Nilsson, 2003). Samtliga 

medarbetare upplevde att interna möten och uppföljningar är en typ av kontroll men att de 

främst blir kontrollerade i att de följer värderingarna. Vissa av medarbetarna omformulerade 

sig och menade att det inte känns som att de blir kontrollerade, utan mer som att de 

regelbundet redovisar sitt arbete för respektive chef. Att en del medarbetare känner sig mindre 

kontrollerade kan vara ett resultat av delade värderingar (Nilsson, 2003:42). Om cheferna kan 

förvänta sig att värderingarna upprätthålls och följs av medarbetarna utan att deras beteende 

kontrolleras kan värderingsstyrning således vara ett substitut för administrativa styrsystem, 

eftersom ”kontroll och uppföljning sker systematiskt hela tiden fast utan ett kontrollorgan”. 

Att detta förtroende har skapats kan bero på att medarbetarna tillämpar värderingarna som 

riktlinjer i det dagliga arbetet. När värderingstyrning tillför samma kontroll och samordning 

som administrativa strysystem är det ett likvärdigt sätt att kontrollera medarbetare som 

utformade strukturer och regler (Nilsson, 2003:42). 

 

Andra resultat som tyder på att värderingsstyrning är substituerande till administrativa 

styrsystem i organisationen är att alla beteenden och handlingar ska kunna motiveras med 

stöd av värderingarna. Om en medarbetare bryter mot värderingarna följer konsekvenser för 

att markera oacceptabla beteenden och handlingar. Värderingarna verkar således utgöra 

organisationens regler och riktlinjer. De kan skapa en större mening i arbetet och således 

flytta fokus från vad som ska göras till varför (Nilsson, 2003:38). Vd:n uttrycker detta på 

följande sätt; ”Värderingarna är inget flum, utan är egentligen viktigare än ett administrativt 

system”.  
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5.5 Värderingsstyrning som ett substitut till kulturella styrsystem 
Kulturella styrsystem används som verktyg för att styra organisationskulturen (Malmi och 

Brown, 2008). En del forskning hävdar att värderingsstyrning är ett komplement till kulturella 

styrsystem då det bara kan styra organisationskulturen till viss del (Alvesson, 2015) och 

annan forskning menar att värderingsstyrning kan vara ett substitut till kulturella styrsystem 

(Cordial, 2005; Simons, 1995). Enligt vd:n används värderingarna som ett verktyg för att 

identifiera och diskutera situationer som avviker från den kultur hen anser att organisationen 

gynnas av. Medarbetare 1, 2 och 3 menade att kulturen kan rättas till med stöd från 

värderingarna. Dessutom verkar organisationskulturen ha förbättrats sedan värderingsarbetet 

infördes. Detta tyder på att värderingsstyrningen har påverkat organisationskulturen, vilket 

stämmer överens med Cordial (2005) och Simons (1995) som menar att värderingsstyrning 

kan fungera som ett substitut till kulturella styrsystem. 

 

Flera medarbetare nämnde att de vill förankra värderingarna i kulturen och att värderingarna 

ska visa hur kulturen bör vara. Dock nämnde två av dem att hur kulturen bör vara och hur 

den faktiskt är inte alltid stämmer överens. Värderingarna kanske inte alltid kan styra den 

existerande kulturen, på grund av att symboler och innebörder kan vara delvis medvetna eller 

rent utav omedvetna (Alvesson, 2015). Om det bara är möjligt att styra kulturen till viss del 

kan värderingsstyrning enbart utgöra ett komplement till kulturella styrsystem. Ledningen 

behöver således finna andra sätt att styra kulturen på.  

 

Att försöka styra den ytliga kulturen med värderingsstyrning kan leda till problem om inte 

värderingarna förankras i den underliggande kulturen. Ett tecken på denna problematik är det 

faktum att organisationen haft ett antal sjukskrivningar och även en uppsägning den senaste 

tiden. Kanske är det så att det blir svårt att arbeta kvar om medarbetarnas personliga 

värderingar inte överensstämmer med organisationens värderingar. Flera av medarbetarna 

ansåg att nyckeln till en stark och välfungerande kultur är medarbetare som delar 

organisationens värderingar. Frågan är om det inte i grund och botten handlar om att anställa 

personal som delar organisationens värderingar för att skapa en önskvärd kultur och minska 

avvikelser mellan den ytliga och den underliggande organisationskulturen.  

!  
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5.6 Sammanställning av analys 
För att sammanfatta de fynd som påvisats i analysen har värderingsstyrningens funktion som 

ett komplement eller ett substitut till andra styrsystem sammanställts i Tabell 3. Till skillnad 

från Tabell 1, som sammanställer tidigare forskning, visar Tabell 3 hur värderingsstyrning 

kompletterar eller substituerar andra styrsystem i den studerade organisationen. De celler som 

saknar innehåll visar de områden där denna studie inte funnit några samband. 

!
!

 
 

STYRSYSTEM 

 
VÄRDERINGSSTYRNING 

 
Komplement 

 
Substitut 

 
Planering 

 
Värderingar som stöd till 

verksamhetsplan 
 

 
Vision som långsiktig 

planering 

 
Cybernetiskt 

 
 

 
Värderingar som 
prestationsmått 

 
Belöningar Värderingar som lönekriterier Inre motivation vid uppfyllelse 

av värderingarna 

 
Administrativt  Värderingar skapar en intern 

kontrollfunktion 

 
Kulturellt 

 
Går kulturen att styra? 

Värderingar som ett verktyg 
för att styra kulturen 

Tabell 3. Sammanställning av analysens resultat 
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6. Slutsatser
!

6.1 Teoretiskt bidrag  
Syftet med denna studie har varit att utveckla en fördjupad förståelse för hur organisationer 

kan styras av värderingar, genom att undersöka hur värderingsstyrning kan fungera som ett 

substitut eller ett komplement till andra styrsystem. Detta möjliggjordes genom att studera hur 

värderingsstyrning kan fungera som ett substitut eller ett komplement till andra styrsystem i 

en organisation med hjälp av Malmi och Brown’s (2008) styrpaket. Till skillnad från tidigare 

forskning har denna studie fokuserat på värderingsstyrningens relation till andra styrsystem 

och inte dess enskilda egenskaper. Resultatet visade sig delvis bekräfta tidigare studier, men 

påvisar även nya slutsatser som vi inte funnit i tidigare forskning. Däremot vill vi understryka 

att forskning om värderingsstyrning och dess faktiska relation till styrpaketet inte gått att 

finna. 

 

Likt tidigare studier har värderingsstyrning visat sig fungera som ett komplement till 

planering genom att värderingarna används vid utformningen av kortsiktiga mål. Eftersom 

värderingarna är de kriterier som ligger till grund för lönen är värderingsstyrningen även ett 

komplement till användandet av belöningar. Studien bekräftar ytterligare forskning då 

värderingsstyrning även kan vara ett substitut till belöningar, eftersom värderingarna 

motiverar medarbetarna i arbetet. Genom att värderingsstyrning skapar en intern 

kontrollfunktion och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet blir det ett substitut till 

administrativa styrsystem. Till sist visade studien att värderingsstyrning är ett substitut till 

kulturella styrsystem genom att det kan styra organisationskulturen. Detta förutsätter dock att 

organisationskulturen till stor del går att identifiera. 

 

De största skillnaderna som påvisats i studien gentemot tidigare forskning är att 

värderingsstyrning kan vara ett substitut till långsiktig planering och cybernetiska styrsystem. 

Då organisationen strävar mot visionen, vilken består av dess grundläggande värdering, 

substituerar värderingsstyrningen planeringen. Att värderingsstyrning fungerar som ett 

substitut för cybernetiska styrsystem bekräftas genom att värderingarna används som 

prestationsmått för att utvärdera anställda. 
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6.2 Praktiska implikationer 
Styrning är ett komplext område och det är näst intill omöjligt att täcka in alla styrsystem som 

forskning anser styr organisationer. Denna studie kan därför ha förbisett styrsystem i den 

studerade organisationen som kan ha varit av betydelse. Däremot anser vi att de centrala 

styrsystemen i den studerade organisationen har omfattats av vår analysmodell. Studiens 

resultat visar hur värderingsstyrning kan användas i organisationer och är av hög relevans för 

organisationer som vill möta dagens krav på flexibilitet, decentralisering och meningsfulla 

arbeten. Studiens resultat kan även ge en konkret bild av hur värderingsstyrda organisationer 

faktiskt fungerar, och ge indikationer på vad som behöver förbättras eller förändrats i 

organisationers styrning. 

      

6.3 Förslag till vidare forskning 
För att kunna dra generella slutsatser om hur värderingsstyrning kan vara ett komplement 

eller ett substitut till styrsystem krävs fler studier på området. För framtida forskning föreslår 

vi därför att studier inkluderar flera organisationer. Förslagsvis organisationer som säger sig 

vara värderingsstyrda eller att jämföra organisationer som säger sig använda 

värderingsstyrning i delar av verksamheten. Då den studerade organisationen verkar i en 

bransch där värderingar och människor är en central aspekt, skulle det dessutom vara 

intressant att studera organisationer i andra branscher för att undersöka om resultatet avviker. 

Dessa studier skulle ge ett bredare perspektiv till hur värderingsstyrning kan komplettera eller 

substituera andra styrsystem i olika typer av organisationer.   
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Bilaga 1: Intervjuguide (VD) 
 
 
Bakgrund  
 

1. Hur länge har du jobbat på företaget? 
2. Vilken typ av anställning har du? Vad är dina centrala arbetsuppgifter? 
3. Finns det någon speciell anledning till varför du sökte dig till företaget?  

 
 
Värderingsstyrning 
 

4. Vad betyder begreppet värderingar för dig? 
5. Anser du att gemensamma värderingar är viktigt inom ett företag? Varför?  
6. Hur skulle du beskriva värderingsstyrningen inom företaget?  
7. Kan du nämna företagets värderingar och berätta kort vad du tycker att de står 

för? 
8. Hur arbetar företaget med dessa värderingar? Ge exempel.  

 
 
Planering som styrsystem 
 

9. Vad har företaget för planer och mål det kommande året? Planer och mål på 
längre sikt?  

10. Vad har företaget för planer och mål på längre sikt?  
11. Har ni några planer och mål med koppling till värderingarna? 
12. Hur förankras värderingarna i företagets planeringsprocess?  
 

 
Cybernetiska styrsystem  
 

13. Hur utvärderas och mäts din och dina anställdas prestation? 
14. Följer ni upp ert arbete med budgetering?  
15. Utvärderar ni arbetet gentemot andra mått? (Finansiella mått som exempelvis 

vinstmarginal eller eller icke-finansiella mått som exempelvis kundnöjdhet) 
16. Hur förankras värderingarna i företagets 

budgetarbete/uppföljning/prestationsmätning?  
 
 
 
 

 



Belöningar som styrsystem 
 

17. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
18. Hur arbetar företaget med belöningar? 
19. Hur belönas du för ditt arbete? 
20. Kopplas belöningar till värderingarna?  

 
 
Administrativa styrsystem  
 

21. Hur kontrolleras de anställda i sitt arbete? Hur kontrolleras du?  
22. Kontrollerar ni att medarbetarna agerar i linje med företagets värderingar? Hur? 
23. Används värderingarna som regler och riktlinjer för hur arbete ska genomföras? 
24. Vad händer om en anställd inte följer reglerna? Värderingarna?  
 

 
Kulturella styrsystem 
 

25. Hur skulle du beskriva kulturen på företaget?  
26. Hur förankras värderingarna i företagets kultur?  
27. Hur gör du för att forma organisationskulturen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: Intervjuguide (medarbetare) 
 
 
Bakgrund  
 

1. Hur länge har du jobbat på företaget? 
2. Vilken typ av anställning har du? Vad är dina centrala arbetsuppgifter? 
3. Finns det någon speciell anledning till varför du sökte dig till företaget?  

 
 
Organisationens värderingsstyrning 
 

4. Vad betyder begreppet värderingar för dig? 
5. Anser du att gemensamma värderingar är viktigt inom ett företag? Varför?  
6. Hur skulle du beskriva värderingsstyrningen inom företaget?  
7. Kan du nämna företagets värderingar och berätta kort vad du tycker att de står 

för? 
8. Hur arbetar företaget med dessa värderingar? Ge exempel.  

 
 
Planering som styrsystem 
 

9. Vet du vad företaget har för planer och mål det kommande året? Inom ditt 
område?  

10. Kan du ge exempel på mer långsiktiga planer och mål? Har ni några planer och 
mål med koppling till värderingarna? 

11. Upplever du att dessa planer och mål har en koppling till värderingarna? 
12. Hur upplever du att hänsyn tas till värderingarna i planeringsprocesserna?  

 
 
Cybernetiska styrsystem  
 

13. Hur utvärderas och mäts din prestation? 
14. Följer ni upp ert arbete med budgetering?  
15. Utvärderas arbetet gentemot andra mått? (Finansiella mått som exempelvis 

vinstmarginal eller eller icke-finansiella mått som exempelvis kundnöjdhet) 
16. Hur förankras värderingarna i företagets 

budgetarbete/uppföljning/prestationsmätning?  
 
 
 



 
 
Belöningar som styrsystem 
 

17. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
18. Hur arbetar företaget med belöningar? 
19. Hur belönas du för ditt arbete? 
20. Upplever du att belöningar kopplas till värderingarna?  

 
 
Administrativa styrsystem  
 

21. Upplever du att du kontrolleras i ditt arbete? Hur?  
22. Används värderingarna som regler och riktlinjer för hur arbete ska genomföras? 
23. Vad händer om en anställd inte följer reglerna? Värderingarna?  
24. Kontrolleras du att du agerar i linje med företagets värderingar? Hur? 
 

 
Kulturella styrsystem 
 

25. Hur skulle du beskriva kulturen på företaget?  
26. Hur upplever du att värderingarna förankras i kulturen?  
27. Har kulturen förändrats efter värderingsarbetet?  

 
 
 
 
 



Bilaga 3: Informationsbrev 
!

!
Hej,!
 

Mitt namn är Malin Roxström och skriver just nu min uppsats i företagsekonomi vid 

Uppsala Universitet, och jag har arbetat på huvudkontoret för cirka två år sedan. 

 

Tillsammans med min uppsatspartner Matilda skriver jag en kandidatuppsats i 

management & control, där syftet med studien är att undersöka hur företag kan styra sin 

verksamhet med värderingar. Mer konkret ämnar vi att undersöka hur 

värderingsstyrning fungerar som ett substitut eller ett komplement till andra styrsystem. 

 

Detta kommer vi att undersöka med hjälp av enskilda intervjuer, för att sedan bearbeta 

materialet som analyseras kvalitativt. Deltagandet i studien är självklart frivilligt och 

personen som intervjuas kan avbryta medverkan när som helst under intervjuns gång. 

Det finns inga svar som anses vara rätt eller fel. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter 

och resultatet kommer att presenteras i uppsatsen. Intervjumaterialet kommer endast 

vara tillgängligt för oss, vår handledare och eventuellt examinationskommittén. 

Medverkande kommer vara anonyma genom hela processen och mer information ges 

vid intervjutillfället. Det pågår även en diskussion med vd:n om att företaget ska vara 

helt anonymt i uppsatsen.  

 

Till denna undersökning önskar vi att intervjua tre personer från huvudkontoret och tre 

personer från den operativa verksamheten (förslagsvis assistent/samordnare). Vi ser 

gärna att personerna har arbetat på företaget i minst ett år för att ha bra kunskap om 

företaget. Målsättningen är att genomföra intervjuerna på huvudkontoret under v18. Vi 

bjuder på hembakat fika som tack!  

 

Vi hoppas att detta låter intressant och ser fram emot att träffa dig! Tveka inte att höra 

av dig om du har några frågor. 

 

Vänliga hälsningar, 

Malin och Matilda 


