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Abstrakt 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans 

och påverkan för organisationers verksamhet. Studien undersöker hur chefer resonerar 

kring användandet av mjuka värden i deras dagliga verksamhet. Vi tror att studien kan 

bidra med en ökad förståelse av ledarskap kopplat till mjuka värden för chefer och 

ledningsgrupper. 

 

Metod: En induktiv forskning som studerat det identifierade problemområdet genom 

kvalitativa intervjuer.   

 

Slutsats: Genom studiens resultat har fem kategorier identifierats vilka vi bedömer 

nödvändiga att arbeta med för att skapa goda förutsättningar i arbetet med mjuka värden. 

Kategorierna som identifierats är delaktighet, tydlighet, anpassat ledarskap, lönsamhet och 

kultur. Vidare har studien visat att chefernas uttalade värderingar inte alltid överensstämde 

med organisationernas värderingar. En möjlig orsak till utfallet är att organisationsledningen 

inte kommunicerat syftet bakom det valda värderingarna tillräckligt väl till chefsledet. Utfallet 

kan leda till att chefen skapar egna värderingar och utgår från dessa. För att säkerställa att 

arbetet med mjuka värden och värderingar uppfylls bör organisationens ledning söka att 

förmedla ett syfte med värderingsvisionen hos chefer inom organisationen.  

 

 

Nyckelord: Mjuka värden, ledarskap, värderingar, inspiration, värdeskapande, 

organisation.  
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Abstract  
 

Purpose: The purpose of this study is to create a greater understanding of the relevance 

and the impact that soft values have on organizations and their activities. The study 

investigates how managers argue and reason about the use of soft values in their daily 

activities. We believe that our study contribute with an increased understanding of 

leadership linked to soft values for managers and directorates. 

 

Method: An inductive research that studied the identified problem area through the use 

of qualitative interviews. 

 

Conclusion: In the study, five categories have been identified which we consider 

necessary to work with in order to create good conditions for success when using soft 

values as a tool to create shared values within the organisation. The categories 

identified are: participation, clarity, adapted leadership, profitability and culture. 

Furthermore, the study has shown that the managers' pronounced values did not always 

correspond well with the values of the organizations. One possible reason for this 

outcome is that the organizational directorate did not communicate the purpose behind 

the chosen values well enough to the managerial team. This outcome can lead to that 

the managers create, and work towards their own personal values. In order to ensure 

that work with soft values is achieved, the directorate should seek to convey a purpose 

with the vision regarding values to the managers within the organization. 

 

 

Key words: Soft values, leadership, values, inspiration, value creation, organization. 
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1. Inledning 
 

I uppsatsens inledande kapitel behandlas de bakomliggande resonemangen inom uppsatsens 

valda forskningsfält, vilket leder fram till problemformuleringen. Inledningen ämnar ge läsaren 

en introducerande text inför uppsatsens empiriska del. Diskussionen mynnar ut i vårt utvalda 

problemområde och uppsatsens syfte definieras. 

 

 

1.1 Introduktion 

“Personalen är vår viktigaste resurs!”            

                                                                    - Max Johansson, Örlogskapten Försvarsmakten 

Det kan tyckas vara en seglivad klyscha, men visst ligger det sanning i uttrycket. Vi kan efter 

tre års studier inom personal- och organisationsvetenskap tydligt se det befintliga och ökande 

behovet av kunskapen att: behålla, förvalta och ta hand om sin personal. Idag är det inte 

självklart att stanna på samma arbete till pensionen och globaliseringen gör valmöjligheterna 

nästintill oändliga. Trots att personalen tillhör en av de absolut viktigaste faktorerna för en 

framgångsrik organisation bidrar de även till en av de största kostnadsposterna i 

resultaträkningen. En hög personalomsättning kan också bidra till höga kostnader med 

rekryteringskostnader och upplärningstid som konsekvens. Det finns dock risker med att 

fokusera för mycket på vilka kostnader som personalen medför, och det kan ibland vara bra 

att gå tillbaka till det inledande uttrycket och fundera på vad organisationen skulle vara utan 

sin personal. Vi författare har genom våra yrkesliv identifierat problemområdet med mjuka 

värdens påverkan på hur organisationer och ledare väljer att utföra sitt dagliga arbete. 

Definitionen av mjuka värden som vi kommer använda oss av kan förklaras likt ett 

samlingsnamn av aktiviteter och begrepp som verkar för att främja välbefinnandet för 

personalen, med utgångspunkt att personalen är organisationens viktigaste resurs. En fråga vi 

ställer oss i ämnet är hur organisationer och ledare får personalen att vilja stanna, samtidigt 

som det bidrar till organisationens framgång? En komplex fråga vars svar kan variera i en 

oändlighet, och det är här vårt intresse väcks. 
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1.2 Bakgrund 

Organisationer använder ofta mjuka värden som komplement till hårda värden för att nå 

framgång, något som styrks i resultatet av studien Vad kännetecknar framgångsrika 

organisationer utförd av Dencker, Åkesson, Peters och Unbeck (2017). Studien visar att 

mjuka värden är grundläggande för en framgångsrik organisation och Dencker et al. (2017) 

lyfter fram två framgångsfaktorer för dagens organisationer; ”Cheferna uppmanar 

medarbetare till utvecklande utmaningar” samt ”Organisationen kännetecknas av öppenhet, 

tillit och uppriktig dialog” (Dencker et al 2017, s. 11). Framgångsfaktorerna genomsyras av 

mjuka värden med personalens känslor i fokus (Dencker et al, 2017). 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Offerman (2005) skriver i Framåt för mjuka värden att det är möjligt att se en ökad trend av 

att arbeta aktivt med mjuka värden inom dagens tjänstebaserade organisationer och även mot 

externa aktörer. Dagens chefer ser i större utsträckning investeringar mot mjuka värden som 

direkt nödvändiga i motsatt till det tidigare synsättet där de snarare ansågs vara en kostnad 

utan ett tydligt mätbart resultat (Offerman, 2005). Rapporten från Svenskt Näringsliv (2003) 

förklarar att organisationer vanligtvis styr mot det som går att mäta. Att endast styra mot 

något mätbart riskerar att utesluta mjuka värden trots att de anses ha en direkt betydelse på 

lönsamheten (Lind & Johansson, 2003). Vidare belyser Feng, Li och Çağman (2012) 

dilemmat med att översätta mjuka värden till hårda värden, vilket innebär problematik med att 

förena båda värdena under samma beslutsprocess. Den svårigheten gör att det är chefens 

värderingar och resonemang som vägleder handlingen (Feng, Li & Çağman, 2012). Vi 

författare anser att om värdena varit direkt jämförbara hade det individuella resonemanget inte 

varit av lika stor betydelse, istället hade direkta mått ställts mot varandra. 

 

Dencker et als. studie (2017), som nämns ovan, vill främja användandet av mjuka värden 

medan Feng, Li och Çağman (2012) illustrerar en komplexitet med att basera beslut på mjuka 

värden. Oenigheten mellan Feng, Li och Çağmans (2012) belysta komplexitet och Dencker et 

als. (2017) främjande av mjuka värden illustrerar ett problemområde där det anses att chefer 

bör använda mjuka värden i sitt ledarskap, men har svårt att basera beslut på mjuka värden 

framför hårda värden. Vidare visar rapporten från Svenskt Näringsliv (2003) att det kan vara 
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svårt att finansiellt motivera investeringar kring mjuka värden eftersom organisationer 

vanligtvis styr mot det som går att mäta. 

 

1.4 Problemformulering 

De mjuka värdena, uppsatsens huvudsakliga fokus, är ett intressant och tämligen outforskat 

område. Offerman (2005) redogör i sin artikel för uttalanden från forskare inom 

företagsutveckling om hur framtida forskning bör inriktas mer på mjuka värden som 

komplement till de hårda värdena, vilka tidigare dominerat utvecklingen inom företag. 

Dominansen har ett fundament genom gedigen forskningshistorik där processutveckling 

genom optimering av materiella resurser och effektivitet har studerats. Forskning av mjuka 

värden anses av både Offerman (2005) och Wæraas (2015) ha en avsaknad av bredd och 

fördjupning (Offerman, 2005; Wæraas, 2015). 

För att förstå vårt problemområde vill vi gå djupare in på ämnet och inte bara besvara ett 

scenario, exempelvis hur organisationer behåller sin personal. Vi går därför vidare i våra 

tankar och ser på vem som är ansvarig för personalen, den formella chefen. Här möter vi 

ytterligare en faktor som gör området än mer komplext, och i våra ögon spännande, att chefen 

är en individ. Det finns inga fasta regler för hur en chef ser på mjuka värden, vilket gör att 

varje organisation och även varje enskild chef kommer ha en personlig syn på 

problemområdet vilket i sin tur påverkar personalens vardag. Organisationens styrelse kan ge 

direktiv och målsättningar om hur arbetet med mjuka värden ska utföras, likt andra direktiv 

gällande hårda värden i form av budgetar, målsättningar och visioner. De mjuka värdenas 

karaktär gör att det finns svårigheter att jämföra, mäta och utvärdera hur väl direktiven följs. 

Det gör att den individuella chefens resonemang och synsätt på mjuka värden formar 

organisationen och har därmed även en påverkan på organisationens framgång och kultur. 

  

Resonemanget som benämnts under tidigare forskning omsluter problemområdet som 

uppsatsen har undersökt. Utifrån ovanstående diskussion ansåg vi att chefers resonemang om 

mjuka värden kan påverka personalens vardag, oavsett vilka värderingar eller styrmetoder 

som organisationen arbetar med. Eftersom chefer som individer har personliga referenser 

gällande mjuka värden och samtidigt har en direkt inverkan på hur de behandlas i 

organisationen anser vi att det är ett intressant område att studera. 
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Diskussionen ovan har mynnat ut i följande frågeställning: 

  

Hur resonerar chefer om mjuka värden kopplat till sitt ledarskap? 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans och 

påverkan för organisationers verksamhet. Studien undersöker hur chefer resonerar kring 

användandet av mjuka värden i deras dagliga verksamhet. Vi tror att studien kan bidra med en 

ökad förståelse av ledarskap kopplat till mjuka värden för chefer och ledningsgrupper. 
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2. Metod 
 

I kapitlet kommer forskningsansatsen samt tillvägagångssättet presenteras. Vidare redogörs för 

urvalskriterierna för informanterna. Kapitlet avslutas med ett resonemang om studiens datainsamling 

samt bearbetning och analys av insamlad empiri. 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Studiens ansats grundas i författarnas nyfikenhet på hur chefer i dagens organisationer 

resonerar kring mjuka värden. Därför föll sig den induktiva forskningsansatsen naturlig för 

studien. Nyfikenheten grundar sig i forskargruppens tidigare arbetslivserfarenheter. 

Författarna har uppmärksammat att perspektivet på mjuka värden skilts åt mellan 

organisationer, men även mellan chefer inom samma organisation. Offerman belyser i en 

artikel från 2005 att forskningsfältet är relativt outforskat (Offerman, 2005).   

 

Ett fundament med uppsatsen var att studien utgick från insamlad empiri. Jacobsen (2017) 

menar att målet med en induktiv ansats är att inte begränsa upptäckter under insamlad empiri. 

I en induktiv ansats bör all empiri vara grundad på verkligheten och målet är att forskaren inte 

ska begränsas i vilken information som samlas in (Jacobsen, 2017). Studiens 

problemformulering lyder “Hur resonerar chefer om mjuka värden kopplat till sitt ledarskap?” 

varför en induktiv studie med djupintervjuer ansågs lämplig. Ämnet mjuka värden anses 

svårdefinierat, vilket möjliggör individuell tolkning av problemområdet hos respektive 

informant. Därför är det önskvärt att undvika en metod med frågor som kan leda informanten 

i någon specifik riktning eller mot någon tolkning. Vidare kräver frågeställningen ett 

resonemang kring ämnet och inte enbart ett besvarande av frågor. Valet föll därför på öppna 

och djupgående frågor. Öppna frågor gör att informanterna exemplifierar och resonerar om 

vad de personligen anser om mjuka värden i sitt ledarskap. Vi ansåg även att en kvalitativ 

forskningsstrategi kunde ge oss möjligheten att arbeta flexibelt med problemformuleringen. 

Flexibiliteten ansågs av författarna ge möjlighet att revidera planeringen och utförande under 

arbetsprocessen.    

   

Ahrne och Svensson (2012) menar att kvalitativ forskning syftar till att förklara och förstå hur 

informanten tolkar den sociala verkligheten de befinner sig i. Den kvalitativa 

forskningsstrategin kan därmed vara att föredra när ett komplext ämne ska undersökas som 
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inte går att mäta (Ahrne & Svensson, 2012). För att få en förståelse för hur chefer resonerar 

kring mjuka värden tolkades och analyserades informanternas utsägelse om deras verklighet. 

 

2.2 Empiriskt urval  
 

Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval vilket Holme och Solvang 

(1997) förklarar med att informanterna väljs efter enkelhet och intresse för studiens 

frågeställning (Holme & Solvang, 1997). Studien genomfördes utifrån ett bekvämlighetsurval 

eftersom författarna hade tillgång till ett brett kontaktnät av chefer. Ur bekvämlighetsurvalet 

valdes individer med olika arbetsbakgrund och situationer vilket Jakobsson (2011) menar 

resulterar i att skilda perspektiv på det studerade problemområdet berörs (Jakobsson, 2011). 

Det finns en risk med att informanternas svar kan bli för lika varandra, om informanterna har 

snarlik arbetsbakgrund. Därför verkar samtliga informanter inom olika branscher inom privat, 

offentlig och ideell sektor.  

  

För att insamlad empiri från olika informanter ska vara jämförbara gentemot varandra menar 

Jakobsson (2011) att informanterna bör ha lika förutsättningar för att ge en rättvis bild av 

deras svar (Jakobsson, 2011). För att ge informanterna lika förutsättningar myntades ett antal 

kriterier vilka respektive informant behövde uppfylla för att vara aktuell för studien. 

 

Kriterierna för informanterna var: 
 

• Är del av eller i nära anslutning till ledningsgrupp. 

• Har god insyn vid beslutsprocesser som berör personal. 

• Har personalansvar samt mandat att påverka investeringar som berör personal. 

• Har goda förutsättningar för att ha god insyn kring företagets värderingar och 

eventuella värdeord. 

• Studien strävar efter en så jämn könsfördelning som möjligt.  

  

Kriterierna myntades eftersom vi ville ha informanter med mandat att påverka de 

investeringar som påverkar de mjuka värdena. Av kriterierna identifierades tolv aktuella 

informanter vilka kontaktades med en förfrågan via telefon om att medverka vid en personlig 

intervju. Vid telefonsamtalet ville informanterna veta mer om uppsatsens syfte innan 

intervjun. Därför följdes telefonsamtalet upp med ett mail innehållande information om syftet 

med uppsatsen samt författarnas förväntningar av intervjun (se bilaga 1). Mailet till 
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informanten skapade en trygghet gällande att ställa upp på intervjun eftersom personerna som 

skulle intervjuas fick en förkunskap om vilket område som studerades. En nackdel med att 

skicka ut information i förväg kan vara att påverka informanterna på ett eller annat sätt. 

Mailet gav tre exempel på mjuka värden vilket kan göra att informanternas egna referens till 

ämnet påverkades. Därför lyftes att syftet med intervjun var att förstå hur verkligheten kan se 

ut och att mailet enbart exemplifierade vad som kan tolkas som mjuka värden. Vidare 

tydliggjordes att syftet med studien är att studera hur de resonerade i ämnet. Av våra tolv 

tänkta informanter ställde åtta upp och samtliga hade möjlighet att närvara vid ett fysiskt 

möte.  

  

Följande åtta organisationer samt individer medverkade i studien: 

·    Länsförsäkringar Kalmar län, Maria Holgersson - HR-chef 

·    Infinitum Recycling, Alexander Dia - Marknadsområdeschef 

·    Cementa Heidelberg Cement Group, Tommy Pettersson - HR-chef 

·    Friskolan Svettpärlan, Mia Bark - Rektor, verksamhetsansvarig och delägare 

·    Friskis & Svettis, Elin Fredriksson - Styrelsemedlem och ledare 

·    Sjöstridsskolan, Max Johansson - Örlogskapten och GMU-ansvarig 

·    Karlskronahem, Ann Winbom - Marknads- och bochef 

·    Landstinget Blekinge, Mats Berggren - Primärvårdschef 

 

2.3 Tillvägagångssätt  
 

Intervjuerna genomfördes genom fysiska möten i informanternas arbets- eller hemmiljö. 

Samtliga intervjuer hölls i avskilda rum med enbart informant och författare närvarande. 

Öppna frågor följdes upp av följdfrågor vilka baserades på informantens svar, således 

användes en semistrukturerad intervjuteknik. Enligt Holme och Solvang (1997) är det ett 

vedertaget tillvägagångssätt vid kvalitativa studier och öppnar för diskussion med 

informanten, samt ger mer nyanserade svar i jämförelse med standardiserade frågeformulär 

(Holme & Solvang, 1997). De öppna frågorna gav informanten utrymme att svara på ett 

naturligt och genuint sätt. Semistrukturerade intervjuer valdes som intervjumetod eftersom en 

begränsning av forskningsområdet inte är önskvärt med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning. Istället anpassades forskningsarbetet till informationen informanterna gav. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans och 

påverkan för organisationers verksamhet, vilket är en fråga vars svar kan skilja sig markant 
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mellan informanterna. Därför ansågs det passande med semistrukturerade intervjuer, vilket 

ger möjlighet att anpassa intervjun efter informanten. Genom att inleda varje intervju med 

samma förklarande introduktion av uppsatsen, både skriftligt (se bilaga 1) och muntligt, gavs 

informanterna lika förutsättningar att förstå uppsatsens syfte utan att intervjupersonerna 

ställde ledande frågor. Enligt Holme och Solvang (1997) hade en mer strukturerad intervju 

inte möjliggjort de utvecklande och holistiskt täckande svar som uppsatsens frågeställning 

krävde (Holme & Solvang, 1997). 

 

Följdfrågor anpassades efter intervjuns gång och syftade till att få informanten att utveckla sitt 

resonemang. Följdfrågor ställdes om svaret ansågs kortfattat eller om det fanns en osäkerhet 

rörande meningen i resonemanget. Om nödvändigt användes även följdfrågorna för att få 

informanten att tala om det tänkta problemområdet, i de fall som svaren berörde andra delar 

som inte ansågs relevanta för studien. Om osäkerhet fanns kring huruvida resonemanget 

berörde problemområdet i fråga bads informanten att exemplifiera sitt resonemang för att 

tydliggöra sin mening och för att undvika onödig tolkning av fakta. Följdfrågor som användes 

var bland annat; “hur?”, “varför?” och “kan du utveckla?” (se bilaga 2). 

 

Veal (2011) menar att inom forskning är ett etiskt uppförande viktigt. Vid datainsamlingen är 

det viktigt att informanterna frivilligt ställer upp på intervjuer, är väl medvetna om studiens 

syfte samt får valet att eventuellt vara anonym under intervjun (Veal, 2011). I mailet som 

skickades ut innan intervjun fick informanten veta att valet till anonymitet var möjligt och att 

intervjuerna skulle spelas in och sedan raderas efter uppsatsens slut. Innan intervjun 

påbörjades fördes samtal med informanten där tonvikt lades på studiens induktiva ansats. 

Faktorer som tillämpats innan den genomförda intervjun är: introducerande mail, att miljön 

valts av informanten samt att ett begränsat antal deltagare medverkade under intervjun för att 

skapa trygghet för informanten att tala fritt och genuint.   

 

Veal (2011) menar att informanten endast bör besvara frågor som informanten är trygg med 

att besvara (Veal, 2011). Eftersom författarna i denna studie hade någon sorts relation med 

informanterna redan innan intervjun, kan det ha påverkat hur trygga informanterna var med 

att besvara frågorna. En misstanke är att informanterna gav en djupare insyn i deras verklighet 

än om någon utomstående hade ställt liknande frågor. Den data som samlats in under studiens 

gång anses därför ge en ärlig bild av informanternas resonemang, samt att resonemanget har 

belyst både för- och nackdelar med den verklighet de verkar inom. Det finns en risk att en 
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forskares förförståelse om informanter och deras verksamhet kan påverka tolkningen av vad 

som förmedlades under intervjun. Risken finns även att frågorna kunde bli mer ledande om 

svarets utgång kunde skönjas. För att eliminera den risken utsågs därför den person, av oss 

författare, som hade en relation med informanten till sekreterare under intervjun. 

Sekreterarens uppgift var att läsa upp introduktionsbrevet och klargöra syftet samt villkoren 

för intervjun, som beskrivits ovan. Vidare hade sekreteraren en passiv roll under intervjun och 

förde enbart anteckningar med undantag för enstaka tydliggörande frågor. Med anledning av 

de personliga relationerna till informanterna kan det finnas svårigheter att fullt ut replikera 

studien, eftersom insamlad empiri är fundamentet i uppsatsen. Fördelarna med vald 

forskningsmetod vägde enligt författarna tyngre, och fler åtgärder för att styrka 

replikerbarheten gjordes därmed inte.  

 

2.4 Tolkning och analys  
 

De transkriberade intervjuerna gav uppsatsen empiri som blev utgångspunkt för uppsatsens 

analys. Svensson (2012) menar att vid bearbetning av data måste forskare sortera insamlat 

material för att klargöra om svaret på studiens forskningsfråga kan identifieras. Därmed är 

forskare en vital del av dataproduceringen eftersom forskare i kvalitativa studier, i princip, 

skapar egna verktyg för att analysera insamlat material (Svensson, 2012). Vid bearbetning av 

materialet delades data in i olika delar och gemensamma kategorier som återkom under alla 

intervjuer identifierades. Tematiseringen gjordes enbart baserat på tolkningar av 

informanternas svar och har därför på förhand ingen teoretisk referensram.  

 

Kategorier som identifierades:  

Delaktighet 

Tydlighet  

Anpassat ledarskap  

Lönsamhet 

Kultur 
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Tillsammans innefattar kategorierna informanternas resonemang om mjuka värden kring sitt 

ledarskap. Tematiseringen möjliggjorde en gallring av data där den, enligt oss, relevanta 

kärnfulla informationen kunde selekteras ut. Detta tillvägagångssätt styrks av Svenssons 

(2012) uttryck att urvalet av materialet som är betydelsefullt och relevant avgörs av de 

frågeställningar som forskningen utgår ifrån (Svensson, 2012).  

 

Efter att kategorierna skapats markerades citat med olika färger, beroende på vilken kategori 

som berörs och citaten samlades i ett enskilt dokument under respektive kategori. Således 

gavs en tydlig överblick av respektive informants resonemang runt varje kategori och därmed 

olika syn på varje kategoris påverkan på problemområdet mjuka värden. Efter 

kategoriseringen studerades aktuell teori om ämnet. Teori söktes för att få en överblick av 

problemområdet och överblicken utgick inte från de induktivt identifierade kategorier 

eftersom de kan begränsa urvalet av teorier. Syftet var att identifiera teorier som har olika 

perspektiv på det valda problemområdet för att förstå det insamlade materialet, inte avgränsa 

till teori som enbart motiverade informantens resonemang. För att säkerställa att en vald teori 

var relevant för denna forskning fick respektive författare motivera sina valda teorier för 

övriga två författare, således testades teoriernas relevans. Tillvägagångssättet kan liknas vid 

Rennstam och Wästerfors (2012) bearbetningssystem: sortera, reducera och argumentera 

(Rennstam & Wästerfors, 2012).  

 

I selekteringen av teorier valdes några teorier bort. Bland annat valdes Human Resource 

Accounting (HRA) och The economic valuation of improved process plant decision support 

technology bort eftersom teorin och artikeln fokuserar på hur mjuka värden kan omvandlas till 

hårda, mätbara termer. En annan bortvald artikel skrevs av Koumparoulis och Solomos från år 

2012 och berör teorin Taylors Scientific management. Det hade varit möjligt att använda 

artikeln som en inledande teori för att belysa utvecklingen av perspektivet personal. Efter 

ytterligare bearbetning av artikeln insåg vi att artikeln inte berör ämnet personal på ett för 

uppsatsen relevant sätt, därav togs beslutet att ta bort den.   
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Eftersom chefer intervjuades ansåg vi att en teori som behandlade ledarskap behövdes. Vi 

övervägde artikeln The Impact of Autocratic and Democratic Leadership Style on Job 

Satisfaction eftersom autokratiskt- och demokratiskt ledarskap stämde överens med vissa 

informanter. Efter övervägande ansåg vi att en artikel eller teori med en generellare 

infallsvinkel på ledarskap hade passat bättre för uppsatsen och valet föll därför på Leadership 

development as an intervention in occupational health psychology. Författarna ville även 

beskriva en teori om mjuka värden och övervägde boken Soft skills revolution a guide to 

connecting with compassion for trainers, teams, and leaders. Boken resonerar kring mjuka 

värden och är skriven som en guide till organisationsledare. Guiden syftar till att lära 

organisationsledare hur mjuka värden kan användas inom organisationer. Vi författare valde 

här att prioritera andra teorier som anses med fördel beröra mjuka värden på ett bättre sätt för 

uppsatsen.  

 

Efter en systematisk genomgång av relevant teori valdes nedanstående teoretiska ramverk ut 

för att appliceras på uppsatsens empiri: 

- Leadership development as an intervention in occupational health psychology. 

- Putting on the velvet glove, the paradox of “soft” core values in a “hard  

 organization.  

- Aligning and inspiring employees.  

- The culture engine: a framework for driving results, inspiring your employees, 

  and transforming your workplace.  

- Getting value from shared values. 

- Start with Why.  
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3. Teori 
I följande kapitel kommer vi presentera utvalda teorier som syftar till att förklara vårt 

problemområde och som kommer verka likt underlag för analysen av vår insamlade 

empiriska data i nästkommande kapitel. Kapitlet innehåller teorier gällande mjuka värden, 

ledarskap, värderingar, vision, kultur samt inspiration. 

 

3.1 Leadership development as an intervention in occupational health 

psychology  
 

I Leadership development as an intervention in occupational health psychology kartlägger 

Kelloway och Barling (2010) forskningsfältet och använder sig därför av andra källor 

(Kelloway & Barling, 2010). Därför kommer den här artikeln att referera till dessa källor som 

Kelloway och Barling (2010) anger i sin artikel, för att tydliggöra för läsaren var forskningen 

kommer ifrån.  

 

Artikeln granskar studier och kopplar ledarskap till individuellt välbefinnande och 

arbetssäkerhet i organisationer (Kelloway & Barling, 2010). Delar från analyserad empiri kan 

koppla chefernas resonemang kring mjuka värden till välmående hos personalen. 

Arbetssäkerhet kom aldrig på tal under intervjuerna, därför riktades fokus mot redogörelser 

kring välbefinnande i den här artikeln.  

  

Gilbreath (2004) menar att genom observationer av ledarskap har det framkommit att 

ledarskap påverkar individens välbefinnande (Gilbreath, 2004). Mullen och Kelloway (2011) 

belyser att nästan varje utfallsvariabel inom området arbetshälsopsykologi är empiriskt 

relaterat till ledarskap (Mullen & Kelloway, (2011). Utfallsvariablerna kan påverka 

personalens välbefinnande (Arnold, Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007), stressnivåer 

(Offermann & Hellmann, 1996) och hälsorelaterade beteenden likt alkoholanvändning 

(Bamberger & Bacharach, 2006). 

  

”There  are almost as many definitions of leadership as there are persons who 

have attempted to define the concept” 

- Stogdill (Kelloway & Barling, 1974, s. 259)   
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Likt Stogdill (1974) förmedlar i citatet, är begreppet ledarskap svårdefinierat. Artikelns 

författare, E. Kevin Kelloway och Julian Barling (2010), väljer att definiera ledarskap likt en 

social process som blir fastställd av individer med formella ledarroller i organisationer. Duon 

menar att ledarskap inte är begränsat till organisationers formella ledare, utan påpekar att 

endast individer med formell ledarroll har potential att påverka organisationens 

hälsobeteende. Utifrån potentialen att påverka hälsobeteende anser Kelloway och Barling 

(2010) att formella ledare är grundpelare för personalens välbefinnande. Vidare diskuterar 

artikeln (2010) olika ledarstilar likt negativt ledarskap samt transformellt ledarskap. Kelloway 

och Barling (2010) väljer att förhålla sig till individer i formella ledarroller med ett specifikt 

fokus på hur formella ledare interagerar och behandlar sina anhängare (Kelloway & Barling, 

2010). Den specifika fokuseringen på formella ledare är förenat med vårt urval av 

informanter. Utifrån våra kriterier på informanter resulterade urvalet på individer i formella 

ledarroller. Därför ansågs en större relevans för artikeln istället för Edmonds (2014) teori om 

hur ledarskapet bör ser ut i organisationer för att bevara kulturen.  

  

Cree och Kelloway (1997) beskriver formella ledare som viktiga individer eftersom formella 

ledare fungerar likt förebilder för personal inom organisationen (Cree & Kelloway, 1997). 

Vidare beskriver Kelloway, Sivanathan, Francis och Barling (2005) att formella ledare har 

mandat att belöna eller straffa personal. Belöningen eller straffet bidrar till konsekvenser för 

personalens välbefinnande (Kelloway et al (2005). Artikeln (2010) diskuterar genomgående 

om korrelationen mellan ledarskap och välbefinnande. För att förbättra ledarskapet föreslås 

workshops med personal eller deltagande coachning (Kelloway & Barling, 2010). Även ett 

stödjande ledarskap kan visa intentioner på minskad ohälsa hos personalen (Whiteman, 

Snyder och Ragland, 2001) I kontrast visar en metaanalys från Colquitt, Conlon, Wesson, 

Porter och Ng (2001) att orättvis behandling av personal är förknippat med både 

arbetsmissnöjdhet och försämrat engagemang från personal (Colquitt et al, 2001). Det ansågs 

att vi kunde använda artikeln till att teoretiskt illustrera hur ledarskapet korrelerar med 

välbefinnande hos personal, samt definiera och motivera vårt urval av formella ledare. Istället 

för att använda exempelvis Maslows behovstrappa kunde vi med fördel beskriva 

välbefinnande i korrelation med ledarskap utifrån artikeln.  
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3.2 Putting on the velvet glove, the paradox of “soft” core values in a “hard” 

organization 
 

Nedanstående artikel studerar hur mjuka värden kan användas som styrmedel för 

organisationer, först och främst sett till den offentliga sektorn i USA, men även sett till 

marknaden i sin helhet (Wæraas, 2015). Vi författare anser att artikel ger en överblick i varför 

mjuka värden har fått en allt mer viktig roll hos organisationer i dagens samhälle, samtidigt 

som den ger en djupare förståelse för vårt valda problemområde.  

 

Wæraas (2015) hävdar att ett rationellt och ’output-orienterat’ tänkande endast är en aspekt av 

organisatoriskt aktörskap, och att en annan aspekt är de sociala dimensionerna som ofta kallas 

mjuka värden. Aspekten mjuka värden har enligt studien tenderat att försummas när det gäller 

forskning inom ämnet, men även vid teoretiseringen av skapandet av organisationer och deras 

identitet. Studien belyser behovet att utforska denna dimension eller aspekt för att öka 

förståelsen för hur offentliga organisatoriska aktörer skapas, hur de uppfattas samt hur de 

själva vill bli uppfattade (Wæraas, 2015). 

 

Vidare hävdar studien att organisationer generellt sett föredrar att bli associerade med flera 

värden, gärna sådana som gynnar mjuka och folkorienterade värden som återspeglar en 

relationell identitet över andra hårdare värden. Detta trots den interna pressen att prestera och 

bibehålla eller sträva efter effektivitet som ständigt pågår bakom kulisserna. Även om många 

offentliga organisationer har blivit formade efter en mall att agera som hårda, autonoma och 

starka aktörer i sin strävan efter egna intressen och mål, har de mjuka värden kopplat till 

intrapersonella relationer ökat i värde under de senaste decennierna. Med det sagt, kan deras 

kärnverksamheter fortfarande bedrivas genom hårda värderingar såsom effektivitet, 

oberoende, rationalitet och ansvarsskyldighet. Det är i organisationernas värdedeklarationer, 

exempelvis Code of Conduct, som de mjuka värderingarna kopplat till intrapersonella 

relationer lyser starkast och efterliknas i studien med en ’sammetshandske’. Syftet är att 

mildra intryck som organisationerna ger av sig själva inför allmänheten, och därmed stärka 

organisationens marknadsföring (Wæraas, 2015).  

 

Wæraas (2015) hävdar att det är kombinationen av hårda och mjuka värden som tillsammans 

bidrar till slutresultatet. Användandet av mjuka och hårda aspekterna av verksamhetsstyrning, 

menar Wæraas (2015) tillsammans förtydligar vad det innebär att vara en organisation och 
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även samhällsaktör i dagens samhälle (Wæraas, 2015). Vi författare valde att inte fördjupa oss 

mer i Wæraas (2015) resonemang bakom uttalandet, eftersom vi anser dessa presenteras bättre 

i McDonald och Gandzs (1992) artikel Getting value from shared values som presenteras 

senare i kapitlet.  

 

Avslutningsvis ställer sig Wæraas (2015) frågande inför legitimiteten hos organisationers 

identitet och deras motsvarande värdeord och värderingar. Wæraas (2015) uppmanar även till 

vidare forskning inom varför offentliga organisationer känner sig pressade att agera utefter 

intrapersonella och mjuka värden gentemot allmänheten. Studiens resultat lyfter fram behovet 

att undersöka vilka potentiella effekter detta har på organisationen i helhet. Vidare undersöks 

hur strävan efter en mjukare organisationsidentitet sedan kombineras med effektivitet och 

press att leverera vilket moderna organisationer bör kunna relatera till (Wæraas, 2015).  

 

Vi ansåg att artikeln belyste vårt problemområde med svårigheterna att förstå i vilken 

utsträckning mjuka värden påverkar organisationers sätt att leda personal, samt vilka aspekter 

organisationer måste ta hänsyn till när de försöker etablera eller upprätthålla organisatoriska 

värderingar. Wæraas’s (2015) uppmaning till framtida forskning resonerade även väl med 

våra egna tankar kring legitimiteten kring organisationers identitet kopplat till värderingar 

samt organisationers förhållningssätt gentemot allmänheten. 

 

3.3 Aligning and inspiring employees  

 

Jacques (2013) menar att visa känslomässig anslutning till individer är ett av 

organisationsledares mest kraftfulla verktyg. Att inspirera med historier och ge arbetet ett 

värde utifrån tydliga dialoger, kan skapa effekter på personalens motivation. Vilket är något 

som kan användas av chefen i organisationer (Jacques, 2013). Budskapet Jacques (2013) 

lyfter fram i sin artikel Aligning and inspiring employees är något vi bedömde var relevant för 

uppsatsen. Vi kunde identifiera liknelser mellan hur artikeln berör organisationsledares sätt att 

integrera med personal, med hur våra informanter integrerar med sin personal. 

 

Jacques (2013) menar att genom att visa stort engagemang och förmedla ett syfte med 

organisationen inspireras personalen. Genom att rekrytera ambassadörer som vill och kan 

delge visionen samt ge dem rätt verktyg för att förmedla budskapet till hela organisationen 

och omvärlden. Enligt artikeln får budskapet större effekt om budskapet kommer från 
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personalen gentemot VDn. Vidare belyser Jacques (2013) vikten att som chefen främja 

konversationer och använda publikens kunskap och undvika informerande. Grunden i att 

lyckas inspirera och få personalen delaktig menar Jacques (2013) är att: visa att chefen vill 

vara på arbetet, visa att chefen bryr sig samt värdesätter ett bra arbetsklimat. Jacques (2013) 

exemplifierar det genom att behandla personalen som rockstjärnor, visa hur värdefulla de är 

för chefen vilket skapar goda möjligheter att inspirera (Jacques, 2013). 

 

3.4 The culture engine: a framework for driving results, inspiring your 

employees, and transforming your  
 

Boken The culture engine: a framework for driving results, inspiring your employees, and 

transforming your workplace är skriven av Edmonds (2014). Författaren har valt att dela upp 

boken i tre teman:  

 

Hur man definierar en organisations uppbyggnad. 

Hur en organisations uppbyggnad går till. 

Ledarskap för organisationens uppbyggnad. 

 

Med en organisations uppbyggnad menar Edmonds (2014) organisationskultur. Kulturen 

fungerar likt en motor för organisationen och är ett ramverk för att driva resultat, inspirera 

personal och utveckla arbetsplatsen (Edmonds, 2014). 

  

Vi författare valde att endast fokusera på bokens första tema som berör definitionen av 

organisationskultur. Temat beskriver hur ledare inom organisationen kan upptäcka den egna 

kulturen genom att observera hur personal integrerar med varandra. Här insågs relevansen till 

uppsatsen, eftersom informanterna resonerade kring deras organisationskultur och 

interaktionen med personal utfördes. Med hjälp av Edmonds (2014) definition av 

organisationskultur kunde vi teoretiskt analysera insamlad empiri.    

  

Bokens andra tema ansågs sakna relevans för uppsatsen eftersom informanterna resonerade 

kring mjuka värden i andra sammanhang. Edmonds (2014) tredje tema beskriver hur 

ledarskapet bör vara en del av organisationskulturen. Efter övervägande valde vi att avstå att 

resonera kring Edmonds (2014) ledarskapsaspekt. Det ansågs att artikeln Leadership 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=46VAXJO_ALMA5130840650003661&context=L&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&tab=default_tab&query=any,contains,The%20culture%20engine%20:%20a%20framework%20for%20driving%20results,%20inspiring%20your%20employees,%20and%20transforming%20your%20workplace&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=46VAXJO_ALMA5130840650003661&context=L&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&tab=default_tab&query=any,contains,The%20culture%20engine%20:%20a%20framework%20for%20driving%20results,%20inspiring%20your%20employees,%20and%20transforming%20your%20workplace&offset=0
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development as an intervention in occupational health psychology och Getting value from 

shared value passade bättre för uppsatsen utifrån insamlad empiri. Edmonds (2014) 

perspektiv av ledarskap i organisationskulturen går emot vår insamlade empiri, eftersom ett 

återkommande resonemang var att informanterna på eget initiativ bestämt kulturen inom eget 

arbetsområde. I bokens tredje tema illustrerar Edmonds (2014) att organisationskulturen 

formar ledarskapet och därför bör ledarskapet vara en del av organisationskulturen.  

  

Edmonds (2014) menar att kulturer skiljer sig mellan organisationer. För att uppmärksamma 

den egna organisationskulturen föreslår Edmonds (2014) att ledare inom organisationen ska 

observera hur personal integrerar med varandra. Att lyssna och uppmärksamma hur 

personalen behandlar varandra är viktiga delar av organisationskulturen. Behandlandet av 

personalen anses vara ett vitalt inslag för inspirationen till arbetet. Därför behöver ledare 

upprätthålla proaktiva tendenser som främjar inspiration hos personalen. I sitt resonemang 

kring mjuka värden resonerade informanterna om proaktiva tendenser för personalens 

välbefinnande (Edmonds, 2014). Därför ansåg vi att boken var relevant eftersom Edmonds 

(2014) resonerar att ett proaktivt ledarskap främjar organisationskulturen.     

 

Värderingar inom organisationskulturen kan användas som konkurrensfördelar. Edmonds 

(2014) exemplifierar två företag som fokuserat på personalens erfarenhet och känsla framför 

prestation och förtjänst. Organisationerna Southwest Airlines och Zappos.com har utformat 

värderingar som förmedlas i kundbemötandet, vilket får en direkt påverkan på kunden. 

Genom att förmedla sina värderingar till omvärlden och använt värderingarna som 

konkurrensfördelar, har organisationerna blivit framgångsrika inom respektive bransch. 

Bakgrunden till framgången kommer från att rekrytera personal som identifierar sig med lika 

värderingar som organisationen. Edmonds (2014) menar att det inte finns utrymme för 

personal som inte förmedlar värderingarna, vilka i exemplen grundar sig i att älska att serva 

sina kunder (Edmonds, 2014).   

 

3.5 Getting value from shared values 
 

I sökandet efter övergripande teori för att få en överblick över problemområdet med mjuka 

värden, hittades i ett tidigt skede McDonalds och Gandz’s artikel (1992) om hur delade 

värderingar inom organisationskulturen kan ge ett ökat organisatoriskt värde överlag. Artikeln 

(1992) påminde oss om hur våra egna inledande resonemang och tankar gick när vi påbörjade 
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arbetet med uppsatsen och fångade därmed vårt intresse. Då artikeln är från 1992 hade vi 

förhoppningar om att hitta en annan tidsmässigt aktuellare teori som behandlade området, 

men i slutet av vår teoriinsamling upplevde vi att McDonald och Gandz behandlar vårt 

problemområde på ett sätt som än idag är relevant. Vi valde av den anledningen att presentera 

studien i vårt arbete. 

 

McDonald och Gandz (1992) publicerade den vetenskapliga artikeln Getting value from 

shared values i samlingsdokumentet Organizational Dynamics. Artikeln (1992) undersökte 

hur delade värderingar inom organisationer kan leda till ökad effektivitet och förbättrade 

prestationer. Studien genomfördes induktivt och omfattande 45 organisationer i USA av 

varierande storlek och inom olika marknadssektorer. Eftersom Mcdonald och Gandz ansåg 

dåtidens litterära forskning i ämnet som ofullständig och motsägelsefull, valde de att utföra 

intervjuer med personer som verkar inom organisationer för att få deras perspektiv på ämnet. 

De fann, trots en inledande skepticism, att de chefer och ledare som intervjuades ansåg delade 

värderingar som en märkbar och stark organisatorisk kraft som var värd att fokusera på 

(McDonald & Gandz, 1992). 

 

Mcdonald och Gandz (1992) identifierade under sina intervjuer en lång lista med värderingar 

som ansågs viktiga för de intervjuade organisationer och personerna, där begreppet värdering 

definierats som en bestående preferens för ett uppförandemöte (exempelvis formalitet) eller 

existensens sluttillstånd (exempelvis frihet). De insåg snabbt att trots olika begrepp som 

exempelvis Adaptability (anpassningsbarhet) eller Diligence (uthållighet) vilka ofta användes 

under de olika intervjuerna, var det relativt lite akademisk teori skriven som behandlar just 

själva definitionerna av vad begreppen står för. McDonald och Gandz (1992) påpekar att detta 

kan vara en av anledningarna till att chefer och ledare haft svårt att definiera och skapa en 

förståelse för gemensamma värderingars värdeskapande (McDonald & Gandz, 1992). 

 

Ett av studiens syften var även att undersöka strategier och taktiker som används av chefer 

och ledare för att nå en hög grad av värdedelande (congruence) egenskaper inom 

organisationer. Dessa strategier och taktiker delades sedan in i följande kategorier (McDonald 

& Gandz, 1992): 
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1. Handlingar designade att rekrytera och välja värdedelande kandidater. 

2. Handlingar designade att socialisera personal emot organisationens utsatta värderingar. 

3. Handlingar designade att radikalt förändra organisationens utsatta värderingar, som en följd 

av externa eller interna påtryckningar. 

 

De tre kategorier som står ovan upplevdes omsluta mycket av det som diskuterades under 

intervjuerna på ett kärnfullt och tydligt sätt, vilket gjorde den användbar vid analysen av 

empiriska data. Relevansen i McDonald och Gandz artikel Getting value from shared values 

(1992) ansågs av oss författare av sådan vikt att vi valde att bortse från faktumet att artikeln 

publicerades för relativt länge sedan.   

  

3.5.1 Handlingar designade att rekrytera och välja ’värdeskapande’ 

(congruence) kandidater 
 

McDonald och Gandz (1992) upptäckte under sin studie att samtliga av de intervjuade 

organisationerna bedömde de ansökande kandidaternas värdekompabilitet med hjälp av 

’mjuka’ och intuitiva intervjuprocesser för att bedöma deras lämplighet. Det kunde röra sig 

om processer som exempelvis: informell/öppna intervjuer, hypotetiska frågor eller 

observationer av kandidaternas beteenden vid sociala föreställningar eller liknande. De flesta 

av respondenterna vid forskningsstudien uttalade ett starkt personligt självförtroende gällande 

deras ’intuitiva känsla’ för att identifiera värdeskapande egenskaper hos kandidaterna. 

Sammanfattningsvis indikerade McDonald’s och Gandz’s (1992) insamlade data att chefer i 

stor utsträckning förlitade sig på outtalade definitioner av värderingar och innebörder som 

baseras på personliga observationer och intuitiv insikt (McDonald & Gandz, 1992). 

 

3.5.2 Handlingar designade att socialisera personal emot organisationens 

utsatta värderingar 
 

Under insamlingen av data till studien märkte McDonalds och Gandz (1992) att flertalet av 

deras respondenter ställde sig respektfullt positiva till socialisationens effekter för arbetet mot 

organisationens utsatta värderingar. Definitionen av socialisation lånas från forskaren Meryl 

Reis Louis som menar att socialisation är: 
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”The process by which an individual comes to appreciate the values, abilities, expected 

behaviours, and social knowledge essential for assuming an organizational role and for 

participating as an organizational member.” 

                                                  - Meryl Reis Louis (McDonald & Gandz, 1992, s.72)  

 

När det kommer till forskningsämnet socialisation förklarar teorierna om en mängd tekniker, 

men i McDonalds och Gandz’s studie (1992) tenderade praktikerna i organisationerna att 

använda en eller flera av följande tre socialisationstekniker: träningssessioner, 

belöningssystem samt intern företagskommunikations utbildningar. Det kan exempelvis vara 

övningsseminarium designade att stärka en organisatorisk värdering, utdelandet av belöningar 

för agerande utefter organisationens värderingar eller utvecklandet av 

interkommunikationsprogram för fördelningen av värderingsgrundande information inom 

organisationen (McDonald & Gandz, 1992).  

 

3.5.3 Handlingar designade att radikalt förändra organisationens utsatta 

värderingar, som en följd av externa eller interna påtryckningar 
 

McDonald och Grandz (1992) uppmärksammade även att majoriteten av organisationerna 

som deltog i undersökningen försökte i någon utsträckning att modifiera eller förändra 

organisationens traditionella värderingsgrunder i ett försök att erhålla konkurrensfördelar 

gentemot marknaden. Studien (1992) antyder att organisationer som försöker förändra sina 

värderingsgrunder står inför två stora utmaningar. För det första behöver företagsledningen 

definiera vilka värderingar som anses viktiga för organisationen, och även göra det på ett sätt 

som skapar strategiska fördelar på den aktuella marknaden. För det andra behöver samma 

ledning säkerställa att de önskade värderingarna arbetas utefter och därmed formar 

företagsverksamheten. Det är med andra ord viktigt för företagsledningen att åstadkomma 

tillräcklig medhåll från personalen för initiativet så att alla enheter och personal tar det på 

tillräckligt stort allvar. Vidare betonar McDonald och Gandz (1992) vikten av att kontinuerligt 

fortsätta arbeta för förändringsinitiativet även i med samt motgång. Något som realistiskt sätt 

kan ta flera års arbete för att uppnå (McDonald & Gandz, 1992). 
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3.5.4 Kopplingen mellan vision och värderingar 
  

McDonald och Gandz (1992) sammanfattar deras studie med att hävda att vision och 

värderingar är oskiljaktigt ihopkopplade samtidigt som de ömsesidigt stödjer varandra. De 

föreslår att en hälsosam och framgångsrik organisation är en som uppnått en balans mellan 

sina hårda och mjuka system. När båda systemen gemensamt arbetar mot att producera ett 

önskvärt beteende som organisationen kan realiseras och därmed bli till organisationens 

verklighet, vilket förtydligas i bilden nedan (McDonald & Gandz, 1992). 

 

 

McDonald & Gandz’s (1992) modell för att förklara kopplingen mellan hårda och mjuka styrsystem. 

 

McDonald och Gandz (1992) skapade även en konceptuell modell som sammankopplar 

vision, mål, värderingar, kontroll och engagemang baserat på de begrepp och dimensioner 

som uttryckligen diskuterades under deras intervjutillfällen. Modellen syftar till att tydliggöra 

vilka åtagande som behövs ta i beaktning för att man som organisation ska lyckas uppfylla ens 

intressenters behov (McDonald & Gandz, 1992). 
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Den konceptuella modellen ansågs relevant för uppsatsen eftersom vi ansåg att den gav en 

tydlig bild på hur hårda och mjuka värden borde symbiotiskt samarbeta tillsammans, för att nå 

organisationens utsatta strategiska mål. Vi ansåg även att modellen tydligt påvisade den 

balansgång som chefer behöver gå för att balansera integrationen mellan mjuka och hårda 

värden i arbetet. 

 

3.6 Start with Why 
 

Ett återkommande diskussionsämne mellan oss författare var hur informanterna motiverade 

och inspirerade sin personal att arbeta efter mjuka värden, och varför lyckas vissa medans 

andra inte? För att få svar i frågan tog vi oss hjälp av Sinek’s (2016) bok Start with Why där 

han delger sina teorier kring hur världens främsta inspiratörer förmedlar sina budskap.  

  

Boken ansågs som relevant för vårt forskningsarbete eftersom vi såg möjligheter att anpassa 

nedanstående teoretiska modell oavsett vilket budskap som vill förmedlas. Oberoende om det 

är marknadsföring av en produkt eller om försök att sälja in en mjuk värdering som ett 

arbetssätt. 

  

Sinek (2016) menar att oavsett vem av världens främsta och mest inspirerande ledare eller 

organisationer som tillfrågas (exempelvis Apple, Martin Luther King eller Wright Brothers) 

finns ett gemensamt synsätt när det gäller hur de tänker, agerar och kommunicerar. Han kallar 

sin modell för ’The Golden Circle’ och den innefattar tre olika begrepp: Why, How, What 

(Sinek, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisering av Sineks modell: ’The Golden Circle’ (Sinek, 2016 s.41) 
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Sinek (2016) menar att modellen kan förklara varför vissa organisationer och ledare lyckas 

inspirera, medan andra misslyckas. Sinek (2016) hävdar att samtliga organisationer, och varje 

arbetande individ idag vet vad (what) de gör i sin dagliga verksamhet, och att det inte är något 

märkvärdigt. Många vet även hur (How) de utför arbetet. Det kan vara en mängd olika 

särskiljande saker som exempelvis: differentierade värderingsgrunder, unika 

försäljningspunkter eller liknande. Dock menar Sinek (2016) att ytterst få personer eller 

organisationer vet varför (Why) ’man gör det man gör’. Här poängterar Sinek tydligt att 

ekonomisk vinst inte är ett giltigt ’varför’, utan snare ett resultat. Det han menar med Why är 

snarare vilket syfte man har? Vilken orsak som ligger till grund för handlingen? Vad är det 

man tror på? Varför existerar organisationen? Varför går man upp på morgonen för att gå till 

jobbet? Varför ska man bry sig? 

  

Enligt Sinek (2016) tänker, agerar och kommunicerar vi människor oftast genom att gå från 

den yttersta cirkeln som är det tydliga och lättdefinierade. Därefter tänker människor inåt i 

cirklarna till det  mer otydliga och diffusa varför (Why). Sinek (2016) menar att tankesättet 

beror på att vi bearbetar det mer greppbara och förståeliga före det mer otydliga och 

komplexa. Däremot är det här världens mest inspirerande ledare och organisationer, oavsett 

storlek och vilken marknad de arbetar inom, skiljer sig från mängden (Sinek, 2016). 

  

För att exemplifiera tar Sinek upp ett exempel med Apple, som en inspirerande organisation, 

och deras marknadsföring gällande datorer. Om Apple hade agerat som majoriteten, och gått 

ifrån den yttersta cirkeln först och därefter arbetat sig inåt i modellen hade en 

marknadsföringsannons från Apple exempelvis låtit i stil med: 

 

”We make great computers”                                                           [What] 

”They are beautiful designed, simple to use, and user friendly”    [How] 

“Want buy one?”                                                                             [Why] 

- (Sinek, 2016 s.44) 

 

Sättet att marknadsföra produkter eller tjänster menar Sinek (2016) är det vanligaste sättet att 

kommunicera ut sitt budskap, marknadsför sig eller i allmänhet kommunicerar. Sinek (2016) 
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menar att organisationer förklarar vad de gör, berättar vad hur de särskiljer sig från 

konkurrenter och sedan förväntar de sig någon form av beteende: en reaktion, ett köp eller 

liknande. Enligt Sinek (2016) är sättet logiskt och lätt att förstå, men det är oinspirerande. För 

att påvisa skillnaden ger han ett exempel på hur Apple faktiskt arbetar med att marknadsföra 

sig själva: 

 

”Everything we do, we believe in challenging the status que. We  

believe in thinking differently”.                                                     [Why]           

                         

“The way we challenge the status que is by making them (datorer) 

beautiful designed, simple to use and user friendly”                          [How]       

           

“We just happen to make great computers, want to buy one?”                 [What]        

  

  - (Sinek, 2016 s.45) 

 

Sinek (2016) menar att vända på den presenterade ordningen och istället börja med ’varför’, 

för att sedan arbeta sig utåt i modellen blir det kommunicerade budskapet bättre mottaget. 

Sinek (2016) menar att människor: 

 

 ”dosent buy what you do, they buy why you do it”. 

                                                                                 - (Sinek, 2016 s.47) 

  

Han återgår sedan till Apple och menar att exemplet är anledningen till varför människor inte 

har problem att köpa exempelvis en klocka, en högtalare, eller en TV-tillbehör från Apple 

trots att de i grunden är ett företag som säljer datorer. Vidare menar Sinek (2016) att 

människor brukar köpa produkter som ett företag specialiserar sig i. Eftersom vi människor 

köper själva ’varför’ (Why) med hur Apple marknadsför sig, menar Sinek (2016) att 

människor även accepterar ’vad’ (What) oavsett om det är en produkt som organisationen 

specialiserar sig i eller inte (Sinek, 2016). 

 

Målet bakom de inspirerande organisationerna är inte att göra affärer med samtliga som 

behöver vad man som organisation producerar (What), utan snarare är målet att göra affärer 
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med människor som tror på samma sak som organisationen (Why). En intressant aspekt av 

Sineks (2016) modell är att den enligt honom är grundad i vår biologiska utveckling. Utifrån 

en tvärsektion av våra hjärnor sedd ovanifrån, går det att se att hjärnan är uppdelad i tre stora 

komponenter som enligt Sinek (2016) relaterar perfekt med The Golden Circle-modellen 

(Sinek, 2016). 

  

Den yttersta komponenten, hjärnbarksdelen, överensstämmer bra med ’vad’-cirkeln. Det är 

hjärnbarksdelen som enligt Sinek (2016) hanterar rationella och analytiska tankar samt språk. 

De två mittersta cirklarna motsvarar det limbiska systemet i hjärnan. Det limbiska systemet 

ansvarar för hanteringen av våra känslor som exempelvis tillit och lojalitet. Systemet ansvarar 

även för alla mänskliga beteenden, samtliga beslutsfattanden och har ingen kapacitet för 

språk. Sinek (2016) menar att när budskap kommuniceras utifrån och inåt i enlighet med The 

Golden Circle, kan man få folk att förstå komplicerad information som exempelvis 

funktioner, fördelar och annan fakta. Trots det driver inte budskapet ett beteende hos 

mottagaren enligt Sinek (2016). Däremot om kommunikationen sker inifrån och ut 

kommuniceras budskapet direkt till den delen i hjärnan som kontrollerar beteenden, och låter 

oss därefter rationalisera beteendet genom de påtagliga saker som sägs och görs (What). 

Genom att alltid börja arbeta med ’Why’ i sitt förmedlande av budskap kommer man som 

organisation eller individ därmed ha en större effekt på det önskvärda beteende man vill 

åstadkomma, och på så sätt stärka den inspirerande kraft som ligger bakom själva budskapet 

(Sinek, 2016). 

  

Vi författare ansåg modellen The Golden Circle som relevant för uppsatsen, speciellt med 

tanke på att mjuka värden kan upplevas som svårdefinierade och ofta utan tydliga riktlinjer. 

Vi ansåg att man med fördel kan använda sig av The Golden Circle när organisationer eller 

företagsledare försöker strategiskt eller taktiskt använda sig av mjuka värderingar för att 

stärka organisationens rykte eller varumärke. Modellen har även använts för att analysera vår 

insamlade empiri utifrån hur väl genomtänkt och väl resonerande informanternas argument 

upplevts och tolkats av oss författare. 
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4. Empiri och analys 
 

I följande kapitel presenteras och analyseras den insamlade empiriska data under fem 

kategorier som induktivt valts av författarna, vilka identifierats som teman för arbetet med 

mjuka värden ur ett chefsperspektiv. Kategorierna är delaktighet, tydlighet, anpassat 

ledarskap, lönsamhet och kultur. För att förenkla förståelsen av den empiriska data 

presenteras organisationerna informanterna verkar inom. 

 

4.1 Företagspresentation 
 

Det är rimligt att anta att informanternas olika organisationer gör att deras resonerade kring 

mjuka värden ur olika aspekter och perspektiv skiljer sig åt. Informanterna arbetar inom olika 

branscher och organisationer med olika förutsättningar vilket kan anses ha en inverkan på 

resonemanget. Därför presenteras informanternas organisationer kortfattat för att belysa deras 

olika förutsättningar.  

  

4.1.1 Länsförsäkringar Kalmar län - Maria Holgersson 

 

Länsförsäkringar Kalmar län är ett av 23 lokala, självständiga och kundägda organisationer 

som samverkar genom det gemensamt ägda dotterbolaget Länsförsäkringar AB. 

Organisationen har sju utspridda kontor inom Kalmar län och är verksamma inom 

försäkringar, bank och mäkleri (Länsförsäkringar, u.å). Maria Holgersson beskriver 

organisationen som stabil och familjär.   

  

4.1.2 Infinitum Recycling - Alexander Dia 

 

Infinitum Recycling är ett återvinningsföretag som arbetar med företag, privatpersoner och 

offentliga organisationer. Huvudkontoret är beläget i Borås men organisationen bedriver 

verksamhet i över 100 kommuner runt om i Sverige. Infinitum Recycling arbetar idag med 

insamling, mellanlagring och behandling av förpackningsmaterial inom området för 

producentansvarslagstiftningen (Infinitum, u.å). Alexander Dia beskriver organisationen som 

platt, innovativ och kostnadsmedveten.  
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4.1.3 Cementa Heidelberg Cement Group - Tommy Pettersson 

 

Cementa är en del av den internationellt utspridda, tysk-ägda koncernen Cementa Heidelberg 

Cement Group. Cementas fabrik är belägen i Degerhamn på Öland och verkar inom 

cementbranschen. Fabriken tillverkar anläggningscement som lämpar sig för 

betongkonstruktioner likt broar, kajer och vägar (Cementa, u.å). Tommy Pettersson beskriver 

fabriken som modern och miljöanpassad.  

 

4.1.4 Friskolan Svettpärlan - Mia Bark 

 

Friskolan Svettpärlan är en allmän fristående grundskola mellan årskurserna förskolan till 

9:onde klass. Svettpärlan är beläget i Karlskrona och har en inriktad profil mot idrott och 

hälsa (Svettpärlan, u.å). Mia Bark berättade att Svettpärlan startades från en medveten idé om 

”den goda skolan för de många barnen” (Mia Bark). Hon beskriver Svettpärlan likt en skola 

med tydlig organisationskultur där värderingarna utgör en viktig del.   

  

4.1.5 Friskis & Svettis Kalmar - Elin Fredriksson 

 

Friskis & Svettis Kalmar är en av 159 ideella idrottsföreningar med idéen om en verksamhet 

byggd på lustfylld träning av hög kvalitet. Föreningen verkar inom hälsobranschen och 

erbjuder bland annat gruppass, gym och personlig tränare (Friskissvettis, u.å). Elin 

Fredriksson beskriver Friskis & Svettis Kalmar som en förening med värderingar som 

framgångsrecept.  

  

4.1.6 Sjöstridsskolan, Försvarsmakten - Max Johansson 

 

Sjöstridsskolan inom Försvarsmakten är beläget i Karlskrona och ansvarar för den största 

delen av marinutbildningen i Sverige. Skolan utbildar officerare, sjömän och soldater på alla 

nivåer. Utbildningarna sker inom bland annat stridsledning, navigering och sjukvård 

(Försvarsmakten, u.å). Max Johansson beskriver att Sjöstridsskolan arbetar intensivt med 

deras djupt förankrade värderingar. 
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4.1.7 Karlskronahem - Ann Winbom 

 

Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag och ägs av Karlskrona kommun. I 

beståndet finns hyresrätter, studentbostäder, omsorgsboenden och kommersiella lokaler. 

Karlskronahem anser sig själva vara en del av allmännyttan och vill erbjuda hållbara och 

prisvärda bostäder åt alla (Karlskronahem, u.å). Anna Winbom beskriver Karlskronahem som 

en organisation i utveckling. 

  

4.1.8 Landstinget Blekinge - Mats Berggren 

 

Landstinget Blekinges huvuduppgift är att bota skador och lindra symtom hos människor. 

Organisationen ansvarar även för tandvård, råd och stöd åt funktionshindrade. Landstinget 

Blekinge erbjuder även utbildning genom Blekinge läns folkhögskola och stödjer därmed 

länets näringsliv och bidrar till Blekinges utveckling (Ltblekinge, u.å). Mats Berggren 

beskriver Landstinget Blekinge likt en demokratisk organisation med dålig ekonomi och 

relativt långa beslutsvägar. 

 

4.2 Kategorisering 
 

Efter bearbetningen och analyseringen av empirin identifierades fem olika kategorier som 

informanterna kontinuerligt återvände till under intervjuerna. Dessa gemensamma kategorier 

anser författarna omsluta studiens insamlade empiriska data samt tolkningen av densamma. 

Detta kan anses ge en ökad förståelse för uppsatsens problemområde, samt ge praktiska 

exempel på hur chefer arbetar och argumenterar för användningen av mjuka värderingar inom 

organisationen i dagens samhälle. De kategorier som analyserats och tolkats fram är: 

 

Delaktighet 

Tydlighet 

Anpassat ledarskap 

Lönsamhet 

Kultur 

 

Kategorierna kommer att presenteras nedan var för sig, och kommer avslutas med en 

summerande analys för varje enskilt avsnitt, för att sammanfatta och förenkla läsningen av 

studien.  
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4.3 Delaktighet 
 

När informanterna inledde sin redogörelse för hur de använder sig av mjuka värden i sitt 

chefskap användes begrepp som engagemang, gemenskap, deltagande och tillsammans. 

Beskrivningar för hur de gick tillväga för att nå begreppen var att i någon form få personalen 

aktiva i processer. Ett samband identifierades och tolkades mellan respektive informants 

beskrivning och kunde ena alla under ett samlingsbegrepp: delaktighet.  

  

Jacques (2013) menar att det är viktigt att chefer visar engagemang och förmedlar ett syfte till 

personalen för att skapa delaktighet (Jacques, 2013). Ann Winbom på Karlskronahem 

beskriver sin syn på delaktighet vid att formulera mål till personalen och sedan ge dem rätt 

verktyg för att själva arbeta fram en strategi för att nå målet. Hennes erfarenhet av att arbeta 

med delaktighet var att det underlättade implementeringen av strategin i deras arbete, i 

kontrast till om hon som chef gav direktiv om hur förändringarna i arbetet ska göras med.  

 

“Då ville jag pröva en tes utifrån det här med delaktighet, som jag anser 

som ett mjukt värde, så vi satte ihop en arbetsgrupp där vi jobbade fram 

en produkt som vi trodde på. Sen presenterade man en idé för mig, vad 

som är viktigt, vad man inte får glömma. Märkte jag blev extremt lätt 

att genomföra datainsamling. Alla fick ju säga sitt.” 

- Ann Winbom 

 

Eftersom gruppen själva varit med i processen kan de i ett tidigt skede identifiera eventuella 

svårigheter med uppgiften och därmed tillsammans skapa lösningar på problemen. Enligt Ann 

Winbom är det lätt att som chef dela ut uppgifter som enbart ses som en belastning i det redan 

fullspäckade schemat om gruppen inte är inkluderad från början. Exemplet Ann Winbom tar 

upp är när Karlskronahem beslutar att själva utföra visningar av lägenheter vilket tidigare 

varit hyresgästernas uppgift. Det innebär att det arbetet som tillkommer belastar personalen 

utöver deras vanliga uppgifter. Det arbetssättet som Ann Winbom beskriver är att hon genom 

att dela ut uppgifter med angivet mål, skapar ett syfte för personalen. 

 

Vidare får hon personalen att aktivt engagera sig i arbetet genom att inte beskriva i detalj hur 

gruppen ska nå målet, utan personalen får verktyg att själva arbeta fram ett resultat. För att 

förstå begreppet ’verktyg’ är Jacques (2013) resonemang relevant, där verktyget syftar till de 
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förutsättningar som delges till personalen (Jacques, 2013). Metaforen symboliserar att det är 

nödvändigt, för att uppnå önskat mål, att personalen får tillgång till alla nödvändiga resurser 

som kan behövas i form av exempelvis tid, befogenheter eller material. Eftersom gruppen 

tillsammans utforskar och bestämmer tillvägagångssättet ställer det krav på chefen att hela 

tiden underhålla personalen med rätt resurser. Därav är det gruppen som avgör om de anses ha 

tillgång till nödvändiga verktyg, vilket gör att chefen måste vara lyhörd för efterfrågade 

resurser för att få resultat. Om de essentiella verktygen inte finns eller är begränsade kan det 

enligt studiens analys ha negativa konsekvenser både för personalens delaktighet och 

inspiration, men det kan även ge konsekvenser på hur väl målet uppfylls. Tillbaka till Ann 

Winboms resonemang ansåg hon att delegering av uppdraget var ett mycket effektivt 

tillvägagångssätt för att implementera det nya arbetssättet på Karlskronahem. Enligt Ann 

Winbom bidrog personalens delaktighet i planeringen till att den ökade belastningen av arbete 

inte sågs som ett problem och undvek risker som att personal inte var med på förändringarna. 

Det går att tolka att Ann Winbom lyckats förse gruppen med de verktyg som av gruppen 

ansågs nödvändiga för utförandet.  

 

Max Johansson har ett likartat resonemang som Ann Winbom, där han talar om en historisk 

förändring i ledarskapet inom Försvarsmakten. Förändringen som Max Johansson syftar på är 

att de tidigare främst använde sig av kommandostyrning och direkta order, medan de idag 

arbetar med uppdragstaktik.  

 

“Uppdragstaktik, då ger man uppgiften, och sen tilldelar du resurser. Då får de göra 

vad det vill med det sen. Kommandostyrning är motsatsen, då order ges exakt vad som 

skall göras och hur det skall utföras.” 

- Max Johansson 

 

Max Johansson förklarar uppdragstaktik genom att beskriva en stridsövning där gruppchefen 

får ett uppdrag delegerat till sig. Hur uppgiften ska lösas är upp till respektive gruppchef att 

tillsammans med sin grupp besluta och göra upp en strategi för utförandet. Anledning till att 

det framhålls som viktigt är om gruppchefen skulle omkomma under uppgiftens gång ska 

resterande gruppmedlemmar veta vad målet är så att uppgiften kan slutföras. Dock finns den 

tidigare kommandostyrningen kvar i organisationen. Orsaken är delvis att generationen som 

blev upplärd genom kommandostyrning fortfarande är verksam i organisationen vilket gör att 

förändringen inte sker så snabbt, men även för att vissa situationer i strid kräver tydliga och 
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odiskutabla direktiv. Scenariot med Max Johansson och uppdragstaktik kommer beröras mer 

under rubriken tydlighet, vilket presenteras senare i kapitlet. 

 

För att förstå hur Ann Winboms delegering och Max Johansson uppdragstaktik påverkar deras 

organisationer används det mjuka systemet i McDonald och Gandz (1992) modell.  

 

 

Delar av McDonald & Gandz’s (1992) modell för att förklara kopplingen mellan hårda och mjuka 

styrsystem. 

 

McDonald och Gandz’s (1992) modell menar att det finns ett samband mellan värde (values) 

och vad modellen kallar engagemang (commitment) (McDonald & Gandz, 1992). Det är 

engagemanget som tolkas som att Ann Winbom och Max Johansson genom sin delegering 

och uppdragstaktik har för avsikt att skapa. Likt modellen indikerar finns det många olika 

värden att arbeta med för att skapa delaktighet, vilket belyser den individuella anpassning som 

krävs för att lyckas med arbetet i organisationen, men det krävs även anpassning till individen 

för att uppnå önskad effekt. Delegering och uppdragstaktik anser vi figurera i modellen i form 

av pilen som omvandlar värden till engagemang. Analysen blir således att pilen fungerar likt 

en motor för att skapa ett engagemang och samhörighet hos personalen med hjälp av de 

värden som används i organisationen. Genom Ann Winboms och Max Johanssons 

resonemang fastställs därmed att det inte räcker att enbart arbeta med värden för att uppnå 

delaktighet, utan arbetsprocessens utformning skapar omvandlingen från värden till 

engagemang.  

 

Delegering har dock inte alltid varit en självklar del av Ann Winboms arbetssätt. Hon redogör 

för hur arbetet var svårt att applicera på hennes tidigare arbetsgrupp eftersom de var vana vid 

och trivdes bra med det som kan, för att låna Max Johanssons ord, kallas kommandostyrning:  
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“...det var en ganska likformig process att leda den gamla gruppen. Sen 

kom det 2-3 år där jag visst att hela gruppen skulle bytas ut, pga. 

pensionsålder. Då valde jag att lägga om min strategi som ledare, mot 

att leda mer utifrån det som jag kallar för mjuka värden; delaktighet, 

medbestämmande, samarbete och individuell coaching. Jag kan tydligt 

se att de leder till en större entusiasm och man känner ett ansvar som 

leder till lojalitet i större utsträckning än tidigare.” 

- Ann Winbom 

  

När Ann Winbom rekryterades till Karlskronahem tog hon över en arbetsgrupp som hade för 

vana att styras med tydliga direktiv och trivdes bra med det. Hon anger själv att delaktigheten 

då var begränsad eftersom hon snarare delade ut specificerade uppgifter med tydliga 

utföranden istället för att som idag, låta gruppen medverka under hela förarbetet. Ann 

Winbom förklarade att hon hade helt andra förutsättningar att själv välja sitt ledarskap för den 

nya gruppen eftersom de inte var vana vid något annat sedan tidigare. För att implementera 

sitt ledarskap på den nya gruppen beskriver Ann Winbom att hon redan i rekryteringsstadiet 

introducerade hennes vision. Visionen berör hur hon vill att personalen själva ska vara aktiva 

och skapa sina handlingsplaner. Ur det kan vi tolka att Ann Winbom implementerade vikten 

av delaktighet i hennes arbetsgrupp hos de nyrekryterade och således skapade en arbetsmiljö 

där hennes chefskap med delegering, egna initiativ och deltagande fungerade. 

  

Författarnas tolkning av empirin är att Ann Winbom anställt de kandidater som av sig själva 

är bekväma med att aktivt delta och inte få delegerade och tydliga arbetsbeskrivningar. Här 

ser vi en koppling till McDonald och Gandz’s (1992) första kategori: ‘Handlingar designade 

att rekrytera och välja värdedelande kandidater.’ vilket benämner rekryteringen av rätt 

värdedelande kandidater som vitalt för organisationer (McDonald & Gandz, 1992).  

 

Ann Winbom berättar att Karlskronahems värderingar inte är konkretiserade, men att en 

viktig aspekt är att ha kul på jobbet. Gällande Ann Winboms fall finns det dock en betydande 

skillnad i jämförelse med McDonald och Gandz (1992) slutsats eftersom Ann Winboms 

värderingar inte är helt jämförbara med organisationens värderingar. Vilket gör att metodens 

funktion är beroende av Ann Winbom som ledare. Skulle hon avgå eller byta tjänst inom 

företaget finns det en risk att avdelningens deltagande förändras, om några i gruppen inte 
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naturligt har samma värderingar som de blivit socialiserade i genom arbetet. Eftersom Ann 

Winbom anser att det deltagande arbetssättet har en positiv inverkan för hennes avdelningen, 

och vi författare anser att ett nytt chefskap hade påverkat gruppens prestation samt arbete med 

mjuka värden.  

  

Identifieringen av motsatsen till uppdragstaktik, kommandostyringen kan vara en delvis 

effektiv arbetsmetod i vissa organisationer. Alexander Dias beskriver att han vanligtvis inte 

involverar personalen inför beslutstagande, utan anser att det räcker att lyssna av för att 

upptäcka eventuellt missnöje i arbetsgruppen.  

 

“Lyssnar på personalen, ibland måste man. Men brukar inte involverar personalen så mycket, 

utan man löser det själv.” 

- Alexander Dia 

 

Han motiverar tillvägagångssättet med att beslutsvägarna är korta, vilket passar en 

organisation med snabb tillväxt, likt Infinitum Recycling. Dock kan Alexander Dia identifiera 

framtida konsekvenser i form av svårigheter med att få med sig arbetsgruppen. Alexander Dia 

berättar om ett exempel då organisationen under en kortare period utökade sin verksamhet till 

flera nya områden. Den snabba tillväxten gjorde att organisationen inte hann anpassa 

strukturen till förändringarna, det blev en nedåtgående spiral som gjorde att de förlorade både 

omsättning och personal.  

 

Tolkningen här är att personalen var vana vid att få klara direktiv av hur de i detalj ska utföra 

arbetet. Med hjälp av McDonald och Gandz (1992) identifieras att Infinitum Recycling 

fokuserar arbetet till den övre delen av modellen ’hårda system’. Genom att fokusera på 

lönsamhet, effektivitet och kvalitet får kontroll i form av exempelvis detaljplanering 

(McDonald & Gandz, 1992). Analysen är att arbetssättet gör att Infinitum Recycling får en 

låg grad av delaktighet eftersom de inte aktivt arbetar för att engagera personalen. Det 

förklarar svårigheterna som uppstår under tillväxten, eftersom de nya områdena saknar rutiner 

och handlingsplaner som personalen kan följa. Eftersom deras arbetssätt bygger på kontroll 

genom tydliga handlingsplaner är de helt beroende av att det finns tillgängligt för att 

verksamheten ska fungera. Eftersom de inte arbetar med värden som skapar ett syfte för 

personalen saknas delaktigheten som möjliggjort att personalen själva skapade 

handlingsplaner för att utföra nya uppgifter.  
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Kommunikationen som används inom Alexander Dias organisation kan tolkas genom Sineks 

(2016) teori och då utläsa att personalen vanligtvis får kommunikation om hur (How) och vad 

(What) (Sinek, 2016). När organisationen växte snabbt kunde en orsak till svårigheterna att 

genomföra de nya uppgifterna vara att kommunikationen om hur (How) var begränsad och 

därmed inte förmedlade ett tydligt syfte med uppgifterna. Eftersom personalen är vana vid att 

få information om hur de ska utföra en uppgift och inte vad som är det huvudsakliga målet 

skapades inte det deltagande som Ann Winbom och Max Johansson beskriver i sina 

organisationer och som kan liknas med Sinek’s (2016) varför (Why) (Sinek, 2016). 

 

Sammanfattning delaktighet 

Delaktighet har berörts likt en av de grundläggande faktorerna för att skapa ett bra 

arbetsklimat inom organisationen. För att skapa delaktighet har informanterna delegerat 

uppgifter med givna mål, men utan detaljerade beskrivningar om utförande. Analysen har 

även belyst vikten av att förse personalen med rätt ’verktyg’ för att delaktighet ska skapas och 

målet ska uppfyllas. Av den analysen kan det konstateras att delaktighet leder till ökat 

engagemang bland personalen.  

 

Studien har identifierat att studerade organisationer skapar en enhetlig kultur genom att 

antingen rekrytera in personer med liknande värderingar som organisationen eller 

rekryterande chef. Genom att skapa en enhetlig kultur förenklas tillämpning av delaktighet 

inom organisationen.  

 

4.4 Tydlighet  
  

Tydlighet var den nog den kategori som var mest tidskrävande att kategorisera och ta fram. 

Något paradoxalt benämndes kategorin ‘tydlighet’ eftersom den insamlade empirin 

genomgående återvände till begreppet. Med begreppet tydlighet åsyftas hela spektrat, allt från 

det självklara och lättförståeliga hela vägen till otydlighet, vaghet och liknande motsatser.   

 

Precis som i fallet med de andra induktiva kategorierna uppfattade författarna att begreppet 

tydlighet omnämnts frekvent under diskussionerna med informanterna. I vissa fall användes 

det ordagrant som ett förstärkelseord, medan andra gånger förklarades tankar, visioner eller 
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arbetsprocesser på ett detaljerat sätt att vi författare uppfattade det som diskuterades som 

lättförståeligt och specificerat, och därmed tydligt. I ytterligare några enstaka fall 

uppmärksammades en brist på tydlighet hos informanterna i deras berättelser eller svar på 

intervjufrågorna. De valdes som nämnt ovan, att ta med även den aspekten av begreppet, 

eftersom tydligheten i ett budskap, oavsett dess innebörd, anses spela en roll i hur budskapet 

mottas. Ord och begrepp som förekom i våra informanters redogörelse och som av oss 

författare summerats till tydlighet var: tydlighet, självklart, välstrukturerat samt klara 

riktlinjer. Jacques (2013) menar att man måste förmedla ett syfte med organisationen 

(Jacques, 2013), och vi ansåg att otydligheten hämmade hur väl syftet faktiskt förmedlas till 

mottagaren.  

 

McDonald och Gandz (1992) skriver att det är viktigt att företagsledningen har en tydlig 

definiering på vilka värderingar som anses viktiga för organisationen, och att man som 

organisation ska arbeta utefter dessa (McDonald & Gandz, 1992). Uttalandet 

uppmärksammades av oss författare under intervjuerna, exempelvis med Mia Bark, delägare 

och rektor av Friskolan Svettpärlan. Mia Bark talade uttömmande om vikten av skolans mål, 

vision och filosofier och hur hon förmedlade budskapet till personalen via bland annat 

personalmöten och sammankomster. Mia Bark berättade om deras pågående projekt som 

kallas ’Sunda läromiljöer’ där eleverna tillsammans med lärarna arbetar med att lära sig vara 

effektivare och må bättre utan att känna de negativa effekterna av stress och press. 

 

Projektet handlar mycket om att förtydliga och diskutera fram tydliga ramar för vad som 

anses som en ’Sund läromiljö’ för varje specifik klass- och lärarkombination. Frågor som 

diskuterades under sammankomsterna kunde exempelvis vara:  

 

”Vad är en sund läromiljö? Hur bygger vi upp en miljö kring detta? Vilka 

gemensamma riktlinjer ska vi följa gemensamt inom de diskuterade områdena?”  

- Mia Bark 

 

Författare anser att genom en delaktighet mellan chef (Mia), personal (lärarna) och kunderna 

(barnen) har hon lyckats generera ett arbetssätt som dels får positiva effekter på kulturen men 

även skapar en tydlighet i vad som förväntas av samtliga deltagare, såväl lärare som elever.   
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Jacques (2013) menar att personalen behöver rätt verktyg för att förmedla värderingar till sin 

omvärld och organisation (Jacques, 2013). Genom att skapa dessa sammankomster där man 

diskuterar aktuella ämnen, såsom Mia Barks ’Sunda läromiljöer’, anser författarna att lärarna 

får de ’verktyg’ som Jacques (2013) hänvisar till. Argument kan göras för att själva metaforen 

’verktyg’ i Jacques (2013) uttalande är något vagt och otydligt i sig, men författarna resonerar 

att begreppet är allmänt vedertaget nog för att vara förståeligt och användbart.   

 

Mia Bark för liknande dialoger med hennes anställda lärare i form av personalmöten. Här förs 

en dialog där liknande frågor tas upp som med barnen under projektet ’Sunda läromiljöer’, 

men nu även frågor angående vilken handlingsfrihet man som lärare har inom exempelvis 

projekt eller temaarbete. Mia betonar att det är en viktig punkt för henne, att hennes personal 

kan:  

 

”... göra lite på sitt sätt. Tydliga lagar och regler (läs: riktlinjer), men fylla det med sin 

personliga touch” 

       

 - Mia Bark 

 

Deltagande coachning menar Kelloway & Barling (2010) förbättrar det personliga ledarskapet 

hos chefen (Kelloway & Barling, 2010), där det förbättrade ledarskapet enligt Gilbreath 

(2004) generera en positiv effekt (Gilbreath, 2004), på Mia Barks personals välbefinnande. 

Om så är fallet eller inte väljer vi författare att inte besvara, men vi upplevde att hennes 

tydliga och raka svar på frågor och diskussioner som förtroendeingivande. Vilket ledde fram 

till en magkänsla hos oss författare att lita på det som sades under intervjun och vi hade därför 

inga problem att föreställa oss att tydlighet kan ha en stor inverkan på både ledarskapet i sig, 

men även på hur budskapet levereras samt tas emot. 

 

Sinek (2016) hävdar att personer som lyckats påverka någons magkänsla mot ett önskvärt 

beteende har varit tydliga och genomtänkta i syftet bakom budskapet, det han kallar Why 

(Sinek, 2016). I situationen ovan är vi författare beredda att acceptera Sineks (2016) modell 

som applicerbar på vårt scenario, och tror att tydligheten i Mia Barks budskap spelade en 

avgörande roll i hur vi författare kom fram till ovanstående resonemang.   
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En annan intervju som vi författare upplevde betonade tydlighet som någonting betydelsefullt 

var med Max Johansson. När vi författare frågade Max Johansson vilka värderingar han som 

chef personligen arbetade med lyfte han direkt upp organisationens tre värdeord: öppenhet, 

resultat och ansvar (ÖRA). Han beskrev vidare att överstebefälhavaren i Sverige fått i uppgift 

från våra folkvalda riksdagsmän att formulera en värdegrund som ska gälla för hela 

Försvarsmakten och som redogör för hur man ska bete sig emot varandra inom 

organisationen. Max Johansson berättar att arbetet med dessa värderingar sker löpande under 

verksamhetsåret och att samtliga av hans instruktörer gått bland annat en 

’likabehandlingsutbildning’ med inhyrda konsulter som handlar om att proaktivt säkerställa 

instruktörernas kompetens i Försvarsmaktens värderingar. Därmed säkerställs kvalitén på 

utbildningen som de genomgick, men även för de som i framtiden ska produceras enligt Max 

Johansson. Utbildningarna kan klassificeras som en av McDonald och Gandz’s (1992) 

socialisationstekniker, träningssessioner, och som anses som en av de primära taktikerna för 

att sprida värdedelande budskap inom organisationen (McDonald & Gandz, 1992).  

 

Här kunde författarna se en koppling till McDonald & Gandz’s (1992) påstående att 

företagsledningen bör ha definierat vilka värderingar som anses viktiga för organisationen, 

samt säkerställa att de önskade värderingarna arbetas utefter (McDonald & Gandz, 1992). 

Genom att ha sina värderingar bestämda och definierade av våra riksdagsvalda ansåg Max 

Johansson vara ett tydligt och klart direkt att följa, vilket exemplifieras i citatet nedan: 

 

”Det är inget konstigt egentligen. Riksdagen har bestämt det, så då kör vi på det” 

      

     - Max Johansson  

  

Jacques (2013) skriver om att ge de rätta verktygen för att förmedla ett budskap (Jacques, 

2013) och författarna anser att ÖRA är ett tydligt exempel på ett väldefinierat ’verktyg’ för att 

förmedla budskapet. Efter intervjun med Max Johansson besöktes Försvarsmaktens hemsida 

för att se hur dessa värderingar presenteras i text. Vi författare upplevde att det som stod på 

Försvarsmaktens hemsida överensstämde väl med den bild som Max Johansson återberättat 

under intervjun, och att dessa värderingar upplevdes som genomtänkta och välarbetade med 

ett tydligt uttryckt syfte bakom värdeorden. Här kan vi författare se ytterligare en koppling till 

Sinek´s (2016) modell The Golden Circle. Genom att tydligt och väldefinierat formulera 

syftet bakom värderingarna upplevdes det av oss författare som enklare att acceptera 
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budskapet, och magkänslan som nämns tidigare i kapitlet infann sig återigen. Författarna ser 

här en korrelation mellan magkänslan vi fick och budskapets tydlighet i hur det presenterades 

för oss, vilket vi anser vidare styrker vikten av tydlighet vid levererandet av ett budskap. 

 

Ytterligare ett exempel på tydlighetsutövande i sitt ledarskap kan ses i exemplet med 

uppdragstaktik gentemot kommandostyrning som tagits upp tidigare i arbetet (se kapitel 

delaktighet). Vid intervjutillfället med Max Johansson nämndes uppdragstaktik nästan lite i 

förbifarten, och vi fick be honom att utveckla vad han menade med begreppet. Här 

upplevde författarna att arbetssättet kom så självklart för Max Johansson att han inte direkt 

reflekterade över att vi kanske inte förstod innebörden av begreppet. När han sedan förklarade 

påpekade han att syftet med uppdragstaktiken är att varje enskild soldat dels ska veta sin plats 

och roll i gruppen, men även vilken roll man eventuellt skulle få ifall att något oväntat (som 

exempelvis dödsfall som resultat av strid) skulle inträffa. Genom att arbeta med 

uppdragstaktik kan gruppen öka sina chanser för att fortsätta trots oväntade hinder och 

därmed öka chanserna att utföra uppdraget. Här uppfattade författarna det som att 

Försvarsmakten lyckats implementera ett arbetssätt som kombinerar hårda styrsystem, 

exempelvis resultat, med mjukare delar såsom arbetssätt baserat på värderingar likt 

anpassningsbarhet. Sättet kan tolkas genom användningen av McDonald & Gandz’s (1992) 

modell. Genom att lämna utrymme för gruppen att själva resonera fram bästa lösningen på 

problemet lyckas man inbjuda till delaktighet bland personalen med alla fördelar som 

presenterats i tidigare kapitel. Vi författare anser även att arbetssättet uppdragstaktik 

klassificeras som de ’rätta verktygen’ som Jacques (2013) hävdar att man behöver delge för 

att förmedla sina värderingar till sin omvärld och organisation. 

 

Wæraas (2015) menar att organisationers mjuka värderingar liknas en ’sammetshandske’, vars 

syfte är att förmildra de intryck som organisationer ger av sig själva inför allmänheten. 

Därmed stärks varumärket och organisationens marknadsföring (Wæraas, 2015), vilket vi 

författare håller med om i uttalandet. Vi författare upplevde att Max Johanssons och 

Försvarsmaktens sätt att inkludera mjuka värderingar i både arbetssituationer och via 

arbetsprocesser kom genuint för att han ansåg sättet som klart fördelaktig både ur en 

effektivitetssynpunkt, men även ur perspektivet för gruppens välbefinnande. Vi författare 

håller med Wæraas (2015) i att mjuka värderingar kan stärka organisationers marknadsföring, 

men tror mer att det beror på det kontinuerliga arbetet inom organisationen vilket etablerar 

värderingarna eller värdeorden. Även om författarna ställer sig instämmande till Wæraas 
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(2015) uttalande, vill vi författare tillägga idén från McDonald och Gandz’s (1992) modell 

som visar hur kombinationen mellan hårda och mjuka styrsystem arbetandes tillsammans bäst 

skapar en verklighet som innefattar, på ett tydligt och lättförståeligt sätt, de värderingar 

organisationen strävar efter. Vi författare anser därmed uppdragstaktik som ett exempel på när 

modellen fungerar i praktiken. Även om friheten för mjuka värden ryms i begreppet, framhävs 

samtidigt ordern som central, tydlig och av absolut vikt för själva uppdraget. På liknande sätt 

kan vi författare här även hänvisa till Sinek’s (2016) modell som menar att genom att veta 

varför (Why) man gör någonting, och får berättat hur (How) det kan utföras, kommer vad 

(What) vi gör ha större effekt på vårt beteende (Sinek, 2016). Med andra ord kommer ordern 

som ska följas troligtvis även att mottas på ett bättre sätt, och därmed utföras effektivare.  

 

För att avrunda kapitlet vill författarna ta upp ett exempel med vad vi anser som otydlighet, 

vilket nämndes i början av kapitlet. Vid en av studiens första intervjuer åkte vi ut till Cementa 

på Öland för att intervjua Tommy Pettersson. Under intervjun med Tommy Pettersson ställdes 

frågan om han och hans organisation arbetade med några speciella värdeord eller värderingar. 

Vi fick svaret att Cementa gjorde det, men att han inte visste exakt vilka de var och att han 

skulle skicka värdeorden till oss i efterhand. En kort stund senare i diskussionen förklarade 

Tommy Pettersson att han inlett ett arbete inom fabriken under det senaste halvåret som han 

kallar för DRD (delaktighet, respekt och drömmar). Tommy förklarade att han själv utformat 

dessa värdeord och även påbörjat arbetet med att förmedla budskapet inom fabriken via möten 

och workshops med personalen. 

 

Kelloway & Barling (2010) menar att workshops och möten med personalen kopplat till 

deltagande coachning kan att positiv effekt på ledarskapet (Kelloway & Barling, 2010), och vi 

författare håller med i påståendet. Den upplevda känslan av Tommy Pettersson var av 

författarna att han var passionerad och ’brann’ för ämnet, vilket gav en positiv effekt på hur vi 

som intervjuare mottog hans budskap. Känslan kopplat med Kelloway & Barlings (2010) 

uttalande om att skapa ett deltagande vid beslutsarenor, som exempelvis möten, generar 

tillsammans ett scenario som enligt oss författare påvisar positiva effekter på ledarskapet.  

 

Otydligheten som författarna har uppmärksammat anses inte ligga i Tommy Pettersson egna 

värderingar, snarare upplevdes dessa som inspirerande och tydliga. Otydligheten anses mer 

ligga i bristen på kommunikation mellan Tommy Pettersson och ledningen inom 

organisationen Heidelberg Cement Group. I enlighet med McDonald och Gandz (1992) anser 
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vi att ledningen inte specificerat vilka värderingar eller värdeord som anses viktiga för 

organisationen på ett tillräckligt tydligt sätt. Vi författare ser heller inte att organisationen 

säkerställt att dessa värderingar arbetats utefter, vilket benämns som en vital del av McDonald 

och Gandz’s (1992) artikel för att styra organisationskulturen (McDonald & Gandz, 1992). Vi 

ser potential för vissa svårigheter för Tommy Pettersson att inspirera personalen att arbeta 

utefter hans värderingar som är inkluderade i DRD konceptet, då konceptet i nuläget inte är 

etablerat tillräckligt väl i organisationen.  

 

Jacques (2013) menar att om man lyckas visa ett stort engagemang och samtidigt kan 

förmedla ett syfte med organisation lyckas man inspirera personalen (Jacques, 2013). Även 

om författarna inte har några svårigheter att tolka och se Tommy Petterssons engagemang för 

ämnet, ser vi den potentiella problematiken att lyckas förmedla ett syfte med värderingarna då 

de inte är etablerade i organisationen.  

 

Vidare menare Jacques (2013) att grunden i att lyckas inspirera sin personal ligger i att visa 

att man som ledare vill vara på arbetet, visa att man bryr sig samt att man värdesätter ett bra 

arbetsklimat (Jacques, 2013), i det avseende tycker vi Tommy Pettersson lyckats väl. För att 

hans budskap ska bli ännu tydligare och med klara riktlinjer anser vi att Tommy Petterssons 

arbetssätt hade fått större genomslagskraft om hans värderingarna överensstämde bättre med 

organisationens.  

 

Sammanfattning tydlighet 

Med ovanstående analys ser vi att budskapets leverans har en direkt påverkan på effekten 

budskapet får hos mottagaren. Tydligheten i kommunikationen påverkar i vilken utsträckning 

budskapet inverkar på mottagarens handlingar. Mottagarens förutsättningar så som 

tillgänglighet till ’rätt verktyg’, avgör hur väl budskapet kan användas av mottagaren.  

 

Vi har vidare identifiera ett samband mellan hur ett budskap presenteras och dess acceptans 

och tolkning hos mottagaren. Där fann vi att ett tydligt budskap med ett definierat syfte som 

kommuniceras från sändaren skapar tillit hos mottagaren. Vid otydlig kommunikation av 

exempelvis värderingars syfte inom en organisation kan det vara svårt att styra arbetet mot ett 

enat mål. Vi har upptäckt att otydlighet kan skapa tolkningar hos individer inom 

organisationen vilket kan orsaka en splittrad organisation som inte arbetar mot de 

övergripande målen.  
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4.5 Anpassat ledarskap 
 

Författarna valde anpassat ledarskap som en kategori eftersom informanterna resonerade 

kring sitt ledarskap genom att vara anpassningsbar i olika situationer och mot personal. 

Informanterna uttryckte och exemplifierade resonemanget kring anpassat ledarskap på olika 

sätt, men vår tolkning är att de refererar tillbaka till anpassat ledarskap som samlingsbegrepp. 

Vissa informanter resonerade kring ett individanpassat ledarskap för att utveckla personalen, 

medan andra resonerade över att ledarskapet behövde anpassas efter situationen. När 

författarna analyserade empirin uppmärksammades att en orsak till varför cheferna anpassar 

sitt ledarskap var för att de ansåg att det ökade personalens välbefinnande och inspiration. 

Under intervjuerna resonerade cheferna kring proaktiva tendenser i deras ledarskap. 

Författarna valde dock att benämna kategorin efter hur informanterna agerar mot sin personal 

individuellt och i olika situationer, även om informanternas proaktiva agerande kommer att 

nämnas. Därför benämner vi kategorin anpassat ledarskap. 

  

Vi märkte att informanterna tyckte att det var viktigt att se personalen som individer. Tommy 

Pettersson beskriver det som: 

 

 ”Vi är bra på att lyssna på maskiner, att smörja och optimera när det knakar, men oss 

människor kan gå länge och gnissla. Där är vi inte lika bra på att lyssna”  

- Tommy Pettersson.  

 

Genom lyssnandet vill Tommy Pettersson bland annat lära känna individen, veta om individen 

har speciella önskemål och hur individens familj mår. Bakgrunden till hans värderingar 

(DRD, som nämnt under tydlighet) är för att personalen ska känna sig sedda och respekterade. 

Kelloway och Barling (2010) menar att endast individer med formell ledarroll har potential att 

påverka organisationens hälsobeteende (Kelloway & Barling, 2010). Tommy Pettersson 

besitter en formell ledarroll och hans värderingar innefattar att personalen ska känna sig 

delaktig, respekterad och ha drömmar. Därför vill han förmedla värderingarna vidare till 

personalen på Cementa och således påverka organisationens hälsobeteende. Även om det är 

personalen som förmedlar värderingarna vidare, var det Tommy Pettersson som först såg 

behovet av att påverka organisationens hälsobeteende. Vidare menar han att medmänniskor 

ska visa respekt för varandra, som fundament för att organisationen och personalen ska 
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utvecklas. Tommy Pettersson menar att oavsett om individen arbetar nattskift, är städare eller 

tjänsteman är alla människor individer med ett lika värde och ska respekteras.  

  

Maria Holgersson berättade att chefer på Länsförsäkringar Kalmar län arbetar med personalen 

i individuella månadssamtal. Månadssamtalen ger Maria Holgersson möjligheten till att 

motivera personalen genom att lyssna och ge feedback. Maria Holgersson använder 

månadssamtalen till att skapa en förståelse för individen för organisationens gemensamma 

värderingar. Hon menar att värderingar kan vara svårdefinierat vilket gör att personalen 

riskerar att utesluta värderingarna i arbetet. McDonald och Gandz (1992) berör risken med 

svårdefinierade värderingar som en orsak till varför chefer inte kan skapa en förståelse för 

värderingarnas värdeskapande (McDonald och Gandz, 1992). Under månadssamtalen 

försöker Maria Holgersson inspirera personalen att skapa mål utifrån organisationens 

värderingar. Organisationens arbetssätt påminner om varför (Why) i Sineks (2016) teori The 

Golden Circle där chefer genom månadssamtal socialiserar individer mot varför (Why) de 

arbetar som de gör. Vi kan se liknelser mellan Maria Holgerssons månadssamtal med Tommy 

Petterssons aspekt att behandla personalen som individer. Genom chefernas individanpassade 

ledarskap tolkar vi att cheferna bryr sig om personalen och värdesätter ett bra arbetsklimat. 

Jacques (2013) uttalande stämmer in med vår tolkning och menar att det är viktigt att som 

ledare främja konversationer och använda personalens kunskap (Jaques, 2013). 

  

Elin Fredriksson har ett liknande arbetssätt som Maria Holgersson där Elin Fredriksson pratar 

med personalen för att skapa en förståelse över vad som inspirerar och driver individen. Sedan 

får individen arbeta med det som individen inspireras och drivs mest av att göra. Mia Bark 

använder liknande metodologi och beskriver det som:  

 

 

”Att se människan, att hitta individen hos dem” 

- Mia Bark  

 

Hon menar att genom att hitta individen i människan förstår hon sig på människan bättre och 

inspirerar därigenom. Gemensamt anser Elin Fredriksson och Mia Bark att om individen får 

arbeta med det som den drivs mest av, utvecklas individen.  
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Mia Bark exemplifierade sitt anpassade ledarskap genom att belysa hur hon agerar tuffare mot 

vissa och försiktigare mot andra i personalen. Hur Mia Bark väljer att integrera med 

personalen beror även på situationen. Det Mia Bark beskriver anser vi är den 

situationsanpassade ledarskapsdelen i vår kategori anpassat ledarskap. För Mia Bark är 

situationsanpassning viktigt. Hon menar att beroende på situationen måste ledarskapet 

anpassas för att leda personalen och organisationen framåt. Att vara anpassningsbar anser Mia 

Bark är en positiv utgångspunkt i hennes ledarskap. Mia Bark berättade att hon försöker 

arbeta med beteende proaktivt för att kunna belöna på förhand istället för att bestraffa efter 

skadan är skedd. Kelloway et al. (2005) belyser att formella ledare har mandat att belöna eller 

straffa personal. Belöningen eller straffet bidrar till konsekvenser för personalens 

välbefinnande (Kelloway et al, 2005). Genom ett proaktivt ledarskap menar Mia Bark att hon 

kan undvika bestraffningar och således undvika dämpa personalens välbefinnande. Hon 

beskriver att ett proaktivt ledarskap kan vara att definiera mjuka värdeord för att undvika 

misstolkningar. Mia Bark menar att begrepp som ’att vara snäll’ kan misstolkas, vilket gör att 

hon kan bli tvungen att bestraffa istället för att belöna. ’Att vara snäll’ är ett diffust begrepp 

och kan tolkas på olika sätt. Mia Bark vet om det och väljer därför att förmedla hennes 

definition av att vara snäll som en proaktiv tendens.  

  

För att främja inspirationen hos personalen behöver ledare upprätthålla proaktiva tendenser 

(Edmonds, 2014). Utifrån empirin tolkade vi författare att många av våra informanters 

proaktiva tendenser var situationsanpassade. Ann Winbom exemplifierar upprätthållandet av 

proaktiva tendenser genom att ha, vad hon benämner, temperaturmätningar inom gruppen. 

Hon menar att temperaturmätningarna känner av hur hög arbetsbelastningen är periodvis för 

Karlskronahem. Innan arbetsbelastningen blir för hög har Ann Winbom planerat in power 

breaks för att personalen ska stå ut med arbetsbelastningen. Hennes power breaks kan vara att 

personalen får gå och äta glass eller äta hotellfrukost tillsammans. Återigen är välbefinnandet 

hos personalen fundamentet för informantens agerande. Korrelationen mellan ledarskap och 

välbefinnande belyser Kelloway och Barling (2010) i deras artikel Leadership development as 

an intervention in occupational health psychology. Artikeln nämner även en kontrast till 

korrelationens negativa sida. Colquitt et al. (2001) visar i deras metanalys att orättvis 

behandling av personal är förknippat med arbetsmissnöjdhet och försämrat engagemang hos 

personalen (Colquitt et al, 2001). Vi tolkar det likt att anpassat ledarskap inte bara har fördelar 

utan även kan bidra med arbetsmissnöjdhet om anpassningen anses vara orättvis.  
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Svårigheterna med att anpassa sitt ledarskap togs även upp av Alexander Dia. Han berättade 

att Infinitum Recycling är en organisation som är geografiskt utspridd över hela Sverige. 

Alexander Dia menar att spridningen av kontoren innebär att ledarskapet varierar och 

anpassas efter förutsättningarna. Han beskriver att det anpassade ledarskapet är ett resultat av 

organisationens avsaknad av struktur, men framhåller även att anpassningen måste ske 

beroende på typen av arbeten och kontorets förutsättningar. Alexander Dia vill inte utveckla 

varför anpassningen måste ske beroende på förutsättningarna, utan konstaterar istället att han 

tycker att de mjuka värdena inte bör skilja sig inom organisationen. Vidare ger Alexander Dia 

oss ett exempel på när felaktig användning av anpassat ledarskap kan leda till orättvis 

behandling av personal. Han menar att risker finns att om han låter sin personal tvätta 

arbetsbilarna regelbundet eller har personalfest en gång i månaden, kan en orättvisa uppstå om 

inte personal på andra kontor får liknande förmåner. Vi identifierar liknelser med Colquitt et 

als. (2001) metaanalys där den orättvisa behandlingen riskerar att försämra engagemanget hos 

personalen (Colquitt et al, 2001). Dilemmat Alexander Dia beskriver tolkas av oss författare 

som ett resultat av bristande struktur och tydlighet inom organisationen. När Alexander Dia 

nämner att avsaknaden av struktur är ett problem inom organisationen tolkar vi det likt att det 

är en del av Infinitum Recyclings organisationskultur. I sammanhanget som Alexander Dia 

uppmärksammat avsaknaden av struktur kan tolkas likt Edmonds (2014) förslag om att ledare 

inom organisationen ska observera hur personal integrerar med varandra (Edmonds, 2014). 

Genom observationen att personal eventuellt kan uppmärksamma orättvisan mellan kontoren, 

ger Alexander Dia möjligheten att anpassa sitt ledarskap för att undvika orättvis behandling.   

 

Alexander Dia nämner att det anpassade ledarskapet utgår från organisationens 

förutsättningar. I liknande termer resonerar Max Johansson när han berättar om 

Försvarsmaktens hierarkiska ordning. Max Johansson belyser att i krigssituationer kan 

personal inte ifrågasätta ett beslut, eller inte lyda order. Däremot uppmuntras synpunkter och 

ifrågasättanden både innan och efter krigssituationer. För att kunna skilja mellan situationerna 

måste Max Johansson, som han själv benämner, ha ett vettigt ledarskap. Han menar att:  

 

 ”det är enkelt i militären, att när jag fattat ett beslut så är det, det som gäller”  

“när chefen tar ett beslut, går man framåt. Annars funkar inte kriget” 

      

     - Max Johansson  
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Författarna ser liknelser mellan Alexander Dias resonemang om att anpassat ledarskap utgår 

från organisationens förutsättningar med Max Johanssons ledarskap inom Försvarsmakten. 

Inom Försvarsmakten är anpassat ledarskap vitalt för överlevnad och förstärker Alexander 

Dias påstående om att ledarskap kan utgå från organisationers förutsättningar.   

 

Mats Berggren instämmer med Alexander Dia och Max Johansson att organisationens 

förutsättningar kan ha en påverkan på det anpassade ledarskapet.  

 

”Det finns ju organisationer som är i behov av väldigt starkare ledare, som får gå in 

och säga: Nu är det, det här som gäller, det är bara att köra på det!” 

     - Mats Berggren 

 

Mats Berggren menar att den ledarstilen endast fungerar om situationen tillåter. Han menar att 

styra med en hårdare ledarstil är enkelt men välbehövligt. I osäkra arbetssituationer beskriver 

Mats Berggren att han skapar en trygghet hos personalen om han kommer in och styr med den 

hårdare ledarstilen. När arbetssituationen fungerar som den ska menar Mats Berggren att 

ledarstilen kan anpassas åt det mjukare hållet. Mats Berggren menar att det inte får bli för 

mjukt att chefen ger löften som han inte kan hålla, bara för att vara medgörlig.  

 

”Då ballar det ju ut direkt”  

- Mats Berggren  

 

Istället ser Mats Berggren att en vardaglig och normal arbetssituation kan vara ett lämpligare 

tillfälle för att visa att han bryr sig och värdesätter ett bra arbetsklimat, i enlighet med Jacques 

(2013).  

 

Sammanfattning anpassat ledarskap 

Författarnas sammanfattning av kategorin är att ett individanpassat ledarskap kan skapa ett 

välbefinnande hos personalen och öka deras inspiration till arbetet. Kelloway och Barling 

(2010) belyser en korrelation mellan ledarskap och välbefinnande och utifrån vår empiri anser 

vi att det finns substans i författarnas artikel. Hur informanterna väljer att leda personalen kan 

även bero på situationen och vilka förutsättningar som finns. Vi kan förstå av ovanstående 
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analys att det anpassade ledarskapet har till syfte att möta individens behov samt att anpassa 

styrmetod efter organisationens förutsättningar. Anledningen till att anpassat ledarskap anses 

effektivt är för att det ger personalen och därmed organisationen goda förutsättningar för att 

optimera sin verksamhet.  

 

Vi identifierade även att anpassat ledarskap kan medföra orättvisa om inte personalen får 

liknande förutsättningar och belöningar.  

 

4.6 Lönsamhet 
 

Även om författarna medvetet försökt minimera påverkan på informanterna och deras svar, 

berörde samtliga lönsamhet likt en faktor som påverkar arbetet med mjuka värden. Med 

begreppet lönsamhet syftade de ofta till hårda värderingar, uppskattade i ekonomiska mått. Vi 

har även valt att inkludera andra delar i begreppet vilket förtydligas löpande i texten senare i 

avsnittet.   

 

Som ett introducerande och vanligt förekommande exempel talade Maria Holgersson på 

Länsförsäkringar Kalmar län om hur lönsamheten är en viktig faktor att ta i beaktning vid alla 

typer av större beslut, exempelvis vid nyrekrytering. Tommy Pettersson uttalade sig ännu 

tydligare kopplat till lönsamheten i hans utsago att: 

 

“investeringar ska ha en direkt ekonomisk vinning, och att det är viktigt för företaget”.  

- Tommy Pettersson 

 

I båda fallen framställs den ekonomiska vinningen, eller lönsamheten, som en viktig aspekt 

vid beslutsunderlag samt som ett nödvändigt incitament för att påbörja en förändringsprocess 

eller investering. Wæraas (2015) hävdar att ett rationellt och ’output-orienterat’ tänkande 

endast är en aspekt av organisatoriskt aktörskap och att en annan är de sociala dimensionerna 

som vi ofta kallar mjuka värden (Wæraas, 2015). Vi ansåg att det var nödvändigt att inkludera 

båda aspekterna i vår analys för att uppnå önskad förståelse för vårt utstuderade 

problemområde. Därmed vill vi styrka vår användning av lönsamhet som en vald kategori.   

 

Alexander Dia lyfte att lönsamhet var en av de tydligt styrande faktorerna vid 

beslutsprocesser för honom och Infinitum Recycling. Alexander Dia förklarar att Infinitum 
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Recycling har en organisationskultur som drivs av tillväxt, lönsamhet samt att leverera hög 

kvalité gentemot kunder. Senare i intervjun återvänder han till deras värderingar och menade 

att det var här som Infinitium Recycling hade en konkurrensfördel, vilket kan avläsas ur 

citatet nedan:  

 

“när det gäller vårt företaget, så är lönsamhet är en väldigt viktig grej för oss. Vi är 

utan tvekan bäst i Sverige här, vi tänker på varje öre.”  

     - Alexander Dia  

 

Wæraas (2015) menar att organisationer föredrar att bli associerade med flera värden. Gärna 

de som gynnar mjuka, folkorienterade värden som återspeglar en relationell identitet över 

andra hårdare värden (Wæraas, 2015). Vi kan identifiera att ett av Infinitum Recyclings 

värderingar kan relatera till Wæraas (2015) påstående, leverera hög kvalité gentemot kunder 

(Wæraas, 2015). Dock anser vi att två av tre värdeord är relaterade till hårda värden, vilket till 

viss del motsäger teorin, men det kan vara ett undantag som inte täcks utav Wæraas (2015) 

generalisering. Alexander Dia berättade vidare att:  

 

“...(i vårt företag) är det direktkontakt med ägarna, och ägarens intresse är pengar, så 

är det bara. Man formas lite därefter, efter deras tankebanor.” 

- Alexander Dia  

 

Här förklarar Alexander Dia själv att ledarskapet och ledningens värderingar har en påverkan 

på honom som anställd. McDonald och Gandz (1992) menar att socialisationstekniker har en 

stor effekt på personalens önskvärda beteenden (McDonald & Gandz, 1992). Vi författare 

anser att den platta organisationsstruktur som Infinitum Recycling besitter, kopplat till 

ägarnas värdesättande av lönsamhet, har skapat en arena som på ett informellt sätt socialiserar 

personalen efter att arbeta mot önskvärda beteenden.  

 

Ett annat exempel där vi tolkat att lönsamhet är en viktig faktor att ta hänsyn till kopplat hur 

chefer arbetar med mjuka värden tas från Mats Berggren, primärvårdschef för en av 

Karlskronas vårdcentraler. Mats Berggren förklarar att det ekonomiska läget inom 

organisationen i dagsläget är dåligt. Det tvingar både organisationen och honom själv till en 

position där organisationen måste spara pengar samt minska utgifter. Han förklarar att ett 
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tillvägagångssätt för att spara pengar är att minska andelen kompetenshöjande utbildningar 

och andra investeringar som ofta relateras till mjuka värden.  

 

McDonald och Gandz (1992) beskriver vikten av att kontinuerligt arbeta med värderingar 

inom organisationen både i med- och motgång (McDonald & Gandz, 1992). Ovan beskriven 

situationen kan tolkas likt att Mats Berggren och Landstinget Blekinge, enligt teorin, inte 

arbetar i enlighet med vad som anses fördelaktigt. Dock anser vi författare att situationen 

belyser ett vanligt förekommande problem för chefer och organisationer, där de ekonomiska 

och hårda värdena har en stor inverkan på organisationen då de är nödvändiga för dess 

överlevnad. Det medför att organisationen måste ta hänsyn till de hårda värdena, exempelvis 

lönsamheten, för att bedriva den dagliga verksamheten. Mats Berggren kommenterade 

dilemmat likt citatet nedan:  

 

“Landstinget precis som andra ganska stora organisationer, pratar väldigt mycket 

arbetsmiljö, känna sig delaktig och så, men i vardagen är vi lite dåliga på att leverera 

på det, och signalerna blir att vi är lite småaktiga och behöva hålla nere på saker för att 

vi inte ska gå för mycket back”    

     - Mats Berggren  

 

Vi författare ser en koppling till Wæraas (2015) liknelse av organisationers värderingar som en 

’sammetshandske’ vars syfte är att mildra de intryck som organisationen delger till 

allmänheten, och därmed stärka organisationens marknadsföring (Wæraas, 2015). Att endast 

uttrycka värderingar och värdeord, men att inte arbeta utefter dem tolkas av oss författare i 

enlighet med Wæraas (2015) att värderingarna inom Landstinget Blekinge kanske mer syftar 

till att stärka organisationens marknadsföring än att främja organisationskulturen. Att Mats 

Berggren inte kunde redogöra för vilka värderingar som Landstinget Blekinge står för, utan 

valde istället att presentera vilka värderingar han personligen ansåg viktiga. Vilket stärker vårt 

instämmande med Wæraas (2015) resonemang i ovanstående situation. Med hjälp av Sinek’s 

(2016) modell anser vi att ledningen inom Landstinget Blekinge kan konkretisera och 

förtydliga syftet med uttalade värderingar och värdeord för att de ska etableras i 

verksamheten, och implementeras i det dagliga arbetet. Genom att definiera ett syfte med 

värderingarna anser vi författare att organisationen till viss del kan styra och förhoppningsvis 

stärka kulturen så att den kan fungera likt den motor Edmonds (2014) liknar 
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organisationskulturen. Motorn ämnar till att driva resultat, inspirera personal och utveckla 

arbetsplatsen (Edmonds, 2014). 

 

Lönsamhet benämndes dock inte enbart i ekonomiska och hårda värden. Två av våra åtta 

informanter berörde lönsamhet på ett tydligt avvikande sätt. Vilket vi exemplifierar nedan. 

Elin Fredriksson förklarade att hennes perspektiv av lönsamhet kanske skiljer sig lite från 

normen. Eftersom Friskis & Svettis Kalmar är en ideell förening, menar Elin Fredriksson att 

incitamentet att tjäna pengar inte finns på samma sätt som i många andra organisationer. 

Enligt Elin Fredriksson har Friskis & Svettis Kalmar en vision att de vill “få alla människor 

att röra på sig” och visionen är en drivande faktor bakom arbetet hos Friskis & Svettis 

Kalmar. När Elin Fredriksson senare i intervjun talade om lönsamhet, framgick det att henne 

syn på lönsamhet kopplat till arbetet på Friskis & Svettis Kalmar var hur väl hon ansett sig 

själv uppfylla organisationens tidigare presenterade vision. Hon förklarade vidare att Friskis 

& Svettis Kalmar brukar arrangera utomhusgymnastik, vilket inte ger någon ekonomisk 

vinning för organisationen. I den exemplifierade situationen, samt vid liknande icke-

vinstdrivande handlingar, ser Elin Fredriksson lönsamheten i det ökade igenkännandet av 

varumärket samt i mervärdet det genererar för organisationens medlemmar.  

 

Under intervjun med Elin Fredriksson framgick att hon inte hade ett ekonomiskt ansvar hos 

Friskis & Svettis Kalmar, vilket vi inför intervjun tolkat. Vid större ekonomiska investeringar 

inom organisationen berättar Elin Fredriksson att förslagen tas upp och bearbetas av Friskis & 

Svettis Kalmars styrelse, och där sitter Elin Fredriksson med som styrelsemedlem. Elin 

Fredriksson berättade vidare att hon trots sitt ansvar som styrelsemedlem inte vanligtvis 

kommer i kontakt med ekonomiska beslut i den dagliga verksamheten, och att denna relativa 

frihet från ekonomiskt ansvar gjorde att hon kunde fokusera på det som var viktigt för henne, 

mjuka värden. 

 

Jacques (2013) menar att en känslomässig anknytning till något är ett av våra mest kraftfulla 

verktyg (Jacques, 2013), författarna anser att Elin Fredriksson är ett tydligt exempel på 

påståendet. Hon upplevdes av oss författare som engagerad i arbetet med Friskis & Svettis 

Kalmar. Jacques (2013) menar att genom uppvisande av stort engagemang, samtidigt som 

man förmedlar organisationens syfte finns en ökad chans att lyckas inspirera personalen. 

Jacques hävdar även att grunden för att inspirera personalen ligger i att man som chef visar att 

man vill vara på arbetet, bryr sig och att man värdesätter ett bra arbetsklimat (Jacques, 2013). 
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Vi författare anser att Elin Fredriksson stämmer in på Jacques (2013) påståenden. Eftersom 

hennes, av oss tolkat, glada och energifulla engagemang kan smitta av sig på nära arbetande 

kollegor. Edmonds (2014) menar att hur man behandlar personalen anses vara ett vitalt inslag 

för inspirationen till arbete, ledare bör därför upprätthålla proaktiva tendenser som främjar 

inspiration hos personalen (Edmonds, 2014). Edmonds (2014) styrker vår tolkning att Elin 

Fredriksson som anses ha goda möjligheter att påverka kulturen på hennes arbetsplats.  

 

Det andra exemplet på när lönsamhet användes i ett icke-monetärt sammanhang kommer från 

Max Johansson, som arbetar inom Försvarsmakten. Trots att Max Johansson har ett 

ekonomiskt ansvar vid budgeteringar och liknande, användes ordet lönsamhet under intervjun 

i ett icke-monetärt sammanhang. Max Johansson förtydligade under intervjun att 

Försvarsmaktens primära syfte inte ligger i att vara vinstdrivande. Han förklarade att budgetar 

utgör de ramar som han måste förhålla sig till, men att det vanligtvis inte var ekonomin som 

begränsade hans arbete, utan snarare resursbrist. Max Johansson berättade att han vanligtvis 

lämnar tillbaka pengar i slutet av den budgeterade perioden. Faktumet att han ’sparat’ pengar 

ansågs inte heller som lönsamhet. För att vara lönsam ansåg Max Johansson att han ville se att 

utbildningen ger någonting, att det är värda att genomgå och resulterar i någonting påtagbart. 

Konceptet han försökte måla upp för oss författare kan exemplifieras i citatet nedan:  

 

“Så länge vi gör kvalitativ utbildning, ja då är det lönsamt!”  

     - Max Johansson 

 

I Max Johanssons fall kan vi likt exemplet ovan med Elin Fredriksson använda oss av Jacques 

(2013) och Edmonds (2014) teorier som vi tolkat framställer nämnda informanter som 

engagerade individer, som bryr sig om sin personal, och därigenom lyckas de inspirera. I båda 

exempel förmedlas ett tydligt bakomliggande syfte varför Max Johansson och Elin 

Fredriksson vill vara delaktiga på arbetet, även om organisationerna har olika syften, är 

resultatet gemensamt med närvaro, engagemang och inspiration. Här vill vi författare använda 

oss av Sinek’s (2016) modell The Golden Circle. I båda fall där lönsamhet presenteras med 

icke-ekonomiska mått, kan författarna identifiera en koppling till ett tydligt, väldefinierat 

syfte som bakomliggande motivation för arbetet. Vi ser genom exemplen två situationer där 

ett genomtänkt varför (Why) man gör det man gör, anses ge positiva effekter på både personal 

och ledarskap (Sinek, 2016). 
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Sammanfattning lönsamhet 

Lönsamheten har genomgående framställts likt en viktig faktor vilken har inverkan på alla 

beslut inom organisationen, oavsett om organisationen har vinstsyfte eller ej. Lönsamheten 

kan utöver ekonomisk vinning mätas i exempelvis utbildningskvalitet. Vidare påverkar 

lönsamheten de mjuka värdena i den form att de kan begränsa utrymmet som finns för att 

arbeta eller investera i aktioner för att främja de mjuka värdena. Mjuka värden kan även 

drabbas om nedskärningar görs med anledning av exempelvis dålig lönsamhet. Anledningen 

att mjuka värden ofta blir drabbade är enligt oss författare för att mer ekonomiskt lönsamma 

investeringar prioriteras, eftersom mjuka värden sällan medför en snabb lönsamhet. 

 

Vi har identifierat att det förekommer att organisationer använder sig av mjuka värden som 

marknadsföring externt och att det inte alltid återspeglar den verklighet som pågår internt i 

organisationen. Det vi observerat är att lönsamheten har fått stort utrymme och fokus för de 

beslut som styr organisationen och att man använder sig av mjuka värden utåt likt en fasad för 

att främja marknadsföringen.  

 

4.7 Kultur 
  

Genom bearbetning av empirin identifierades begrepp som vi ansåg hade en påverkan på 

chefernas resonemang. Begreppen var bland annat respekt, hälsa samt öppenhet och 

definierade snarare vad cheferna gjorde i praktiken än att utgöra en förståelse som kunde 

identifieras med ett orsakssamband. Vi analyserade begreppen och bedömde att de kan  

inkluderas under kategorin kultur. Övriga fyra kategorier som identifierats, samt deras 

tillhörande resonemang, har även en inverkan på kulturen. För att undvika repetition av 

tidigare presenterad analys valde vi att belysa delar som blivit nämnda i övriga kategorier. Vi 

kunde även identifiera att ovanstående kategorier tillsammans grundlägger den befintliga 

kulturen inom respektive organisation. Identifieringen gjorde att vi ansåg det lämpligt att 

placera kategorin som avslutande del i analysen.  

  

Maria Holgersson beskrev Länsförsäkringar i Kalmar län likt ett bolag med växtvärk, vilket i 

viss mån påverkat organisationskulturen. Det exemplifieras i en beskrivning om att 

organisationen tidigare var mindre vilket möjliggjorde en familjär arbetsmiljö där alla kände 

varandra väl. Under senare års tillväxt har det krävts en tydligare struktur eftersom 
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personalstyrka och uppgifter ökat, vilket kräver en högre nivå av struktur på avdelningar och 

arbetsuppgifter. Maria Holgersson menar att den ökande strukturen snarare främjat tryggheten 

i organisationen och därmed gett positiva effekter på kulturen.  

 

“Det ska vara både struktur och gruppgemenskap, du ska ha roligt också. Det mesta är att vi 

har kul i vardagen, ha kul på jobbet. Det är det som är allra viktigast. Det är inte vad du lägger 

pengar på eller köper om man säger.”  

- Maria Holgersson  

 

Genom att arbeta för att vardagen ska vara tillfredsställande anser Maria Holgersson att den 

inre motivationen kommer från att ha kul på arbetsplatsen. Hon menar att ha kul på 

arbetsplatsen är gratis vilket gör att kostsamma investeringar kan vara överflödigt. Maria 

Holgersson hävdar att värdeorden som styrelsen formulerat genomsyrar hela organisationen, 

från övergripande styrmedlen och målbilder, ner på individuell arbetsuppgift. Genom enade 

värderingar menar hon att varje person kan se syftet med sina individuella mål. Personalens 

individuella mål är en bidragande faktor till att nå organisationens övergripande mål, som är 

formulerade för hela bolaget. Maria Holgersson menar att organisationskulturen har en direkt 

påverkan på hur personalen bemöter kunderna och poängterar därför vikten av att arbeta med 

delarna som gör att personalen har kul på arbetet. Vi kan se en koppling till hennes 

resonemang genom Edmonds (2014) exemplifierande av organisationerna som arbetade med 

service. Genom att lyckas förmedla kulturen till sina kunder vann organisationerna 

konkurrensfördelar (Edmonds, 2014). Vidare avslöjar McDonald och Gandz (1992) i Getting 

value from shared values deras slutsats i diskussionen om vikten av enade värderingar 

(McDonald & Gandz, 1992). Vår bearbetade empiri har även visat att det inte alltid är ett 

givet tillvägagångssätt inom studerade organisationer.  

 

Tommy Pettersson beskrev Cementa som en del av en tysk-ägd koncern, där fabriken som 

Tommy Pettersson är aktiv inom är den minsta i koncernen. Organisationen, som består av 

både arbetare och tjänstemän, har haft bekymmer med vad Tommy Pettersson beskriver som 

ett gnälligt arbetsklimat. Eftersom missnöjet inte har framförts vid formella sammanhang, har 

inga aktiva förändringar gjorts. En av anledningarna till missnöjet tror Tommy Pettersson 

grundas i att det har funnits en brist på tydliga målbilder och tydliga värderingar inom 

koncernen. Tommy Pettersson anser att det är en grundläggande faktor för att må bra på  
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arbetet. Avsaknaden av tydliga värdeord har bidragit till att Tommy Pettersson själv tagit fram 

en tankemodell som syftar till att skapa en sund arbetsmiljö. Modellen DRD, vilken 

presenterats i avsnitt, är nyligen applicerad på fabrikens arbetssätt vilket gör att det ännu är 

svårt att veta effekten av modellen. Enligt Tommy Pettersson kan fabriken redan känna 

skillnad på inställningen hos personalen. Tommy Pettersson menar att fabriken på Öland 

ligger i framkant gällande det aktiva arbetet för att främja personalhälsan och syftar till den 

psykosociala hälsan, och jämför med övriga fabriker inom koncernen.  

 

För att förstå hur Tommy Petterssons arbete påverkar fabriken kan vi studera McDonald och 

Grandz’s (1992) tredje kategori som syftar till förändringar inom organisationskulturen. 

Kategorin poängterar att det är viktigt att tydligt definiera vilka värderingar som 

organisationen vill arbeta mot. Vidare belyser kategorin att det finns förutsättningar att arbeta 

utefter värderingarna samt att alla enheter tar värderingarna på allvar för att aktivt arbeta med 

att förändra befintlig kultur (McDonald & Gandz, 1992). För att få alla inom organisationen 

att ta till sig värderingarna bör ledningen, enligt Sinek’s (2016) teori, skapa en förståelse för 

syftet bakom värderingarna. Att enbart förmana om vilka värderingar som ledningen vill att 

organisationen ska följa kommer troligen hämma implementeringen (Sinek, 2016). Att 

förändra kulturen inom en organisation är enligt McDonald och Grandz (1992) väldigt svårt 

och tidskrävande. För att lyckas ställs höga krav på ledningen att aktivt arbeta med 

förändringarna under många år, samt se till att hela organisationen arbetar med förändringarna 

(McDonald & Gandz, 1992). 

 

Vår reflektion, gällande arbetet med värdeord på fabriken, är att det är en naturlig konsekvens 

att på lokal nivå implementera egna modeller om det inte finns tydliga riktlinjer från 

ledningen. En konsekvens av det kan vara att respektive fabrik inom koncernen arbetar utifrån 

olika värderingsgrunder och har därmed olika bemötande gentemot kunder. Vi har även 

identifierat eventuella komplikationer med förändringarna. McDonald och Gandz (1992) 

belyser ett omfattande arbete, både av att få med alla på förändringen men även att förändra 

delar av arbetssättet från grunden. Förändringen som Tommy Pettersson arbetar mot är inte 

delegerad från koncernens ledningsgrupp. Det skapar eventuella begränsningar i vilken mån 

värdegrunderna bejakas vid strategiska beslut, vilket kan göra implementeringen svårare. 

Vidare kan vi se en kommunikationsbrist mellan koncernens ledning och fabriken på Öland, 

eftersom ledningens övergripande värderingar inte är implementerade. Enligt Tommy 

Pettersson fanns värderingarna nedskrivna, men han arbetade inte aktivt med dem utan följde 
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sina egna värdeord, DRD.  

 

Edmonds (2014) menar att rätt tillämpade och implementerade värderingar kan ha påverkan 

på lönsamheten (Edmonds, 2014). Ur det tolkar vi författare att det finns en risk med att 

organisationen och Tommy Pettersson inte arbetar gentemot samma värderingar, vilket kan 

resultera i förlorad lönsamhet. I enighet med McDonald och Gandz’s (1992) slutsats gällande 

sambandet mellan vision och värdeord, kan skillnaderna mellan Tommy Petterssons och 

ledningens uttryckta värdeord, göra att visionen som presenteras för personalen inte 

överensstämmer med värdeorden som arbetas efter. Teorin menar att sambandet har betydelse 

för organisationens produktion och att en balans mellan målen och värderingar är bryggan till 

en sund organisation. Vi kan genom det konstatera att den individuella ledarens personliga 

resonemang kring hur arbetet med mjuka värden ska utföras på lokal nivå, kan ha 

konsekvenser som genomsyras i hela organisationen. En konsekvens kan exempelvis vara att 

den lokala fabriken arbetar mot andra värderingar än koncernen i helhet. 

  

En intressant kontrast till det rådande arbetsklimatet på Cementa är den ideella organisationen 

Friskis & Svettis Kalmar. Elin Fredriksson beskriver att skillnaden mellan en ideell 

organisation och en sedvanlig organisation, är att majoriteten av kollegorna medverkar 

frivilligt, vilket har inverkan på stämningen. Personalen med en lönebaserad anställning inom 

organisationen har, enligt Elin Fredriksson, breda uppdragsbeskrivningar. Elin Fredriksson 

belyser att det kan leda till en otillräcklighetskänsla vilket beskrivs i citatet nedan: 

 

“Det som är farligt i en sådan förening är att det finns så mycket att göra, så man 

måste stoppa sig själv. Dessa personerna är ju väldigt driva som jobbar inom friskis, 

de vill så mycket att det kan bli för mycket. Så man får bromsa så de inte ska 

knäckas.” 

- Elin Fredriksson 

 

Offermann och Hellmann (1996) beskriver att chefen har en påverkan på personalens 

stressnivå (Offermann & Hellmann, 1996) och på Friskis & Svettis Kalmar kan två faktorer 

identifieras. Enligt Elin Fredriksson är det kombinationen av driven personal och den breda 

arbetsbeskrivningen som medför stressen som personalen utsätts för. Enligt vår tolkning har 

den rådande kulturen även påverkan på personalens driv, vilken vi kan utläsa bidrar till 

personalens inställning i att arbeta hårt och mycket. Den rådande kulturen kan påverkas av 



 

 
 55 

både informella och formella ledare, men enligt Kelloway och Barling (2010) är det endast 

formella ledare som har ansvaret personalens välbefinnande (Kelloway & Barling, 2010). Vi 

tolkar kulturen som ett drivande verktyg för organisationen, samtidigt som kulturen även kan 

utge risker för personalens hälsa. Därför anser vi att chefer bör arbeta aktivt med kulturen för 

att den ska verka på ett önskvärt sätt.  

 

För att förstå kulturens inverkan ytterligare vill vi belysa Mats Berggrens organisation inom 

primärvården. Under intervjun fick han en förfrågan om hur personalen mår och besvarade 

det följande. 

 

“Tror nog att de tycker det är tufft just nu. För lite resurser och en 

otillräcklighetskänsla. Det är ju den ena sidan, Sen finns det en väldigt stor stolthet 

som vårdpersonal.” 

- Mats Berggren    

 

Likt fallet med Friskis & Svettis Kalmar anses den höga stressnivån vägas upp av en inre 

motivation. Mats Berggren uttrycker det likt en stolthet som finns i vårdpersonal generellt, 

medan vi tolkar det som att det inte är enbart individuell drivkraft utan även har en förankring 

i organisationskulturen. Vår analys av både Friskis & Svettis Kalmar och Landstinget 

Blekinge är att båda har en kultur som skapar ett engagemang och driv bland personalen. Vår 

tolkning är att båda organisationernas kultur utmärker sig med orsak i att organisationerna inte 

har någon ekonomisk drivkraft, utan värdesätter andra faktorer.  

 

Författarna har även identifierat kulturens inverkan inom Försvarsmakten. Max Johansson 

redogör för tillfällen när det varken finns tid eller resurser att tillämpa uppdragstaktik. Han 

exemplifierar tillfällen i aktiv strid där en order om att röra sig åt angiven riktning kanske 

motsätter den ursprungliga planen som gruppen hade för att lösa uppgiften. Orsaken till att en 

ny order tillkom var för att förflytta gruppen ur skottläge. Resonemanget gör att 

kommandostyrning anses nödvändig i kombination till uppdragstaktik inom Försvarsmakten. 

Här kan vi identifiera den inspiration till deltagande som kommer från organisationskulturen, 

vilket Edmonds (2014) menar kan påverka personalens agerande (Edmonds, 2014). Det kan 

vara en förklaring till att personalen lyder en order som förmedlas utan syfte, eftersom det är 

implementerat i kulturen att personalen ska lyda en direkt order.  
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Det vi kan identifiera av Max Johanssons resonemang är att en order följs oavsett om 

personalen vet avsikten eller meningen till varför ordern är given. För Max Johansson är det 

naturligt inom organisationen, men enligt oss frångår det från Sinek’s (2016) resonemang om 

att fullt önskvärd effekt uppfylls när ett syfte definierats. Vår tolkning av resonemanget är att 

personalens delaktighet grundas i organisationskulturen, vilken skapar en mening genom tillit 

till den chef som utför ordern. Eftersom alla inom organisationen, enligt Max Johansson, 

lyder en order som angivits trots att ett specifikt syfte inte uttalats kan vi tolka att 

organisationskulturen verkar likt Edmonds (2014) ovanstående påstående. 

 

Sammanfattning kultur  

Avsnittet kultur kan vi sammanfatta som en länk mellan övriga avsnitt. Det vi syftar till är att 

vi kan se övriga kategoriers påverkan på varandra och tillsammans bygger kategorierna upp 

det vi kallar för kultur. Vi kan exempelvis se det genom organisationens struktur och 

uppbyggnad som sätter upp ramarna för hur arbetet går till inom organisationen, vilket i sin 

tur samlar personalen till att arbeta mot enade mål och värderingar vilka cheferna leder emot. 

Värderingarna kan skapa ett syfte för personalen vilket kan bidra till en lönsammare 

organisation.  

 

Av analysen kan vi identifiera komplikationer med att förändra befintlig kultur. För att 

förändra befintlig kultur är det nödvändigt att aktivt implementera förändringen i alla 

processer, samtidigt som ett tydligt syfte med förändringarna kommuniceras. En av 

svårigheterna med att påverka kulturen kan var att identifiera vad som är kultur och vad som 

är individuellt beteende. Vi anser att kulturen påverkar det individuella beteendet i hög grad, 

därför är det viktigt att aktivt arbeta för att skapa önskvärd kultur i organisationen och således 

få individen att agera på önskvärt sätt.   
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5. Slutsats 
 

I författarnas avslutande kapitel presenteras en sammanställning av resultatet från föregående kapitel. 

Vidare presenteras författarnas teoretiska bidrag, där vi utformat en modell över hur organisationer 

fördelaktigt kan arbeta med mjuka värden. Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida 

forskning. 

 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte 
  

Uppsatsens syfte har varit att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans och 

påverkan för organisationers verksamhet. Studien har kommit fram till hur chefer resonerar 

kring användandet av mjuka värden i deras dagliga verksamhet. Vi anser att studien kan bidra 

med en ökad förståelse av ledarskap kopplat till mjuka värden för chefer och ledningsgrupper. 

  

Författarnas forskningsarbete anses ha skapat en större förståelse för mjuka värdens påverkan 

på organisationers verksamhet, samt hur ett bakomliggande resonemang med organisationers 

önskvärda värderingar kan ge en positiv effekt på arbetet med mjuka värden. Utifrån åtta 

intervjuer har författarna induktivt identifierat fem kategorier som anses nödvändiga att arbeta 

med för att skapa goda förutsättningar att nå positiva resultat i arbetet med mjuka värden. 

Huruvida valda kategorier omsluter samtliga faktorer som påverkar arbetet med mjuka värden 

eller inte, väljer författarna att inte besvara. Författarna menar att de fem presenterade 

kategorier har en positiv inverkan på organisationers arbete med mjuka värden, men att 

arbetet med mjuka värden inte nödvändigtvis är begränsat till enbart de fem kategorierna.  

  

Författarna observerade att chefernas värderingar inte alltid överensstämde med 

organisationens. En möjlig orsak till utfallet är brister i ledningens arbete med att 

kommunicera syftet bakom organisationens värderingar till chefsledet. Utfallet kan leda till att 

chefer skapar egna värderingar att utgå ifrån i sitt chefskap. Författarnas slutsats är att det kan 

ge en splittrad organisation som inte förmedlar en enhetlig bild till sin omvärld, vilket kan 

skapa konsekvenser på lönsamheten, kulturen och personalens välbefinnande.  
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5.2 Teoretiskt bidrag  
 

Likt vad som beskrivs i avsnittet forskningsansats under metodkapitlet, belyser Offerman 

(2005) och Wæraas (2015) att forskningsfältet för mjuka värden är relativt outforskat och 

efterlyser bredd inom forskningsområdet (Offerman, 2005; Wæraas, 2015). Vi författare tog 

hänsyn till Offermans (2005) och Wæraas (2015) rekommendationer och konstruerade en 

teoretisk modell vars syfte är att bidra till den befintliga teorin inom området mjuka värdens 

relevans för organisationer. Modellen har tagit inspiration och referenspunkter från McDonald 

och Gantz’s (1992) samt Sinek’s (2016) modeller.     

 

Våra fem identifierade kategorier blev grunden för följande modell:   

 

         Egenkonstruerad modell över hur organisationer kan arbeta med mjuka värden.  

 

Modellen utgår från organisationens värderingsvision som ämnar att summera 

organisationens strategiska värderingar och värdeord som anses önskvärda kopplat till mjuka 

värden. Ledningen inom organisationen ansvar för att förmedla ett tydligt och definierat syfte 

som förklarar varför (Why) valda värderingar anses önskvärda. Författarna vill poängtera att 

varför-rutan (Why) i modellen är nödvändig för att säkerställa att organisationen genererar 

optimal effekt på arbetet med mjuka värden. Om organisationen lyckas förmedla ett tydligt 

syfte och mening bakom värderingsvisionen, förmedlas det vidare till chefsledet. När 

värderingsvisionens syfte når chefsledet kan cheferna förmedla vidare 

organisationsvärderingarna genom de fem kategorierna till resten av organisationen. I 

chefernas arbete att kommunicera syfte och mening till personalen symboliserar kategorierna 

en övergång som har till syfte att hjälpa chefen i levererandet av organisationens budskap. 

Genom att arbeta med organisationens värderingar genom respektive kategori, anser vi att 

chefer har ökade chanser att lyckas förankra värderingarna i arbetsprocesserna vilket leder 

fram till uppfyllandet av organisationens behov.  
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5.3 Framtida forskning  
 

Problemområdet med mjuka värden är än idag relativt outforskat, och således anser 

författarna att all forskning inom ämnet är av vikt att genomföra. Studien har behandlat ämnet 

och det har genomförts djupgående intervjuer med åtta informanter. Trots att författarna 

genomfört studien efter givna förutsättningar och goda intentioner, anses det inte möjligt att 

göra generaliseringar enbart baserat på studien. För att uppnå ett mer generaliserbart resultat 

anser författarna att studien bör göras i större omfattning och under längre tidsperiod. Utöver 

större omfattning och längre tidsperiod, behöver framtida forskning innefatta ett större antal 

informanter för att utveckla befintliga teorier inom ämnet.  

 

Därför är vår rekommendation till framtida forskning att undersöka om fler faktorer än våra 

fem identifierade kan ha en effekt på arbetet med mjuka värden.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Introducerande brev till informanter 
 

Hej X, 

 

Vi är tre snart nyexaminerade studenter från Linnéuniversitetet som för närvarandet skriver 

vår kandidatuppsats inom organisation och ledarskap. Syfte med uppsatsen är att undersöka 

hur valda företag använder sig av mjuka värden i deras dagliga verksamhet, samt att skapa sig 

en förståelse för mjuka värdens relevans och påverkan på organisationer.  

 

Vår utgångspunkt under intervjun är att samla information om hur organisationer arbetar i 

vardagen med vår mjuka värden. Med mjuka värden menar vi t.ex. kompetens, kreativitet och 

förtroende etc. Mjuka värden kan även vara värderingar som organisationen arbetar efter. 

Genomgående kan definitionen av mjuka värden vara ogripbara och komplexa vilket gör dem 

svåra att styra och mäta. Motsatsen, hårda värden är av materiell karaktär och därav mätbart. 

Hårda värden kan exempelvis bestå av produktivitet, vinstmarginal eller lönsamhet. 

 

Vårt forskningsarbete har en induktiv forskningsansats, vilket innebär att vi utgår från 

praktiska företeelser, för att sedan hitta ett samband med teoretisk forskning. Med andra ord 

har vi inga förutfattade tankar eller funderingar kring om hur ert arbete bör utföras i praktiken. 

Istället är våra förhoppningar med intervjun att vi ska få ta del av hur ni arbetar med 

värderingar. Vi vill även veta hur värderingarna argumenteras för (och emot) samt dina 

personliga tankar och resonemang kring ämnet. 

  

Vi uppskattar att intervjun kommer ta mellan 30-45 minuter och självklart finns möjligheten 

att vara anonym. Intervjun kommer att spelas in i forskningssyfte. 

 

Med vänlig hälsning, 

Adrian, Annika och Sebastian 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Ledord: Hur, varför, berätta mer, förklara, jag förstå inte riktigt - kan du förklara mer? 

 

• Vem är du?  

• Skulle du kunna presentera din organisation?  

• Vad är din roll inom organisationen?  

• Hur skulle du säga att er organisation skiljer sig från andra i er bransch?  

• Vilka värderingar eller värdeord är av vikt för ert företag?  

o Hur arbetar ni med dessa? 

o Är detta särpräglande för er organisation och eller bransch?  

• Hur går en beslutsprocess till?  

o Berätta om era beslutsprocesser som berör er personal?  

Hur ser du på investeringar som berör er personal?  
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