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Titel: Att styra med värderingar – Uttalade värderingar som verktyg att 

styra serviceorganisationer bestående av flera olika affärskoncept  

Författare: Sara Dagerås Östebo, Maria Jedenmark och Anna Kinn 

Handledare: Katja Lindqvist och Ulrika Westrup 

Problemformulering:  Att omvandla uttalade värderingar till ett enhetligt beteende inom 

hela serviceorganisationen är idag ett vanligt problem, särskilt då 

flera affärskoncept ingår. Uttalade värderingar som formuleras på 

ledningsnivå utan förankring till organisationens strategi och 

vardagliga arbete riskerar att resultera i tomma ord och ge en 

felaktig känsla av organisationskulturen. Även när uttalade 

värderingar grundar sig i strategin existerar en svårighet i att skapa 

förståelse för den individuella tillämpningen och få det efterlevt av 

alla i organisationen. Detta resulterat ofta i att organisationer 

bestående av flera olika affärskoncept, med individuella affärsidéer 

och marknadsinriktningar, får problem med intern splittring.  

Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att genom teoretiskt och empiriskt 

material uppnå en djupare kunskap för styrning med uttalade 

värderingar. 

Frågeställning: Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att 

arbeta med samma uttalade värderingar? 

Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med chefer från fallföretaget och framstående 

branschkonsulter. Val av intervjupersoner är grundat på den 

erfarenhet och kunskap de besitter inom ämnet. Det empiriska 

materialet har analyserats med hjälp av teorier inom MBV:s 

process i delarna förståelse, tillämpning och uppföljning.   

Resultat: En organisation med flera affärskoncept har stora möjligheter att 

arbeta med samma uttalade värderingar i den mån de används som 

ramar för de dagliga arbetsprestationerna. En avgörande faktor är 

att organisationens alla affärskoncept är engagerade i processen och 

att en gemensam förståelse samt språk skapas internt. En enad och 

mer sammansvetsad organisation, som tillvaratar personalens 

prestationer, ger goda förutsättningar att gynna frihet inom de 

uttalade värderingarnas ramar. Kontinuerlig uppföljning krävs dock 

för att förtydliga effekten av de uttalade värderingarna. Att 

processen är tids- och resurskrävande har lyfts fram som en ständig 

svårighet vilket ofta är en anledning till att de uttalade 

värderingarna inte genomsyrar hela organisationen och dess 

affärskoncept.  

Nyckelord: Uttalade värderingar, Management by values, Management by 

objectives, Kunskapsspridning, Mätning, Nilson Group 
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Management by values (MBV) ger förutsättningar att utforma “/…/ a collective sense of 

what the company ´should be´, and some freely chosen and accepted ´rules of the game´, to 

channel future action.
”1

 

Citatet tydliggör värderingars uppgift nämligen att hjälpa organisationen nå sin 

framtidsvision genom att styra de dagliga arbetsprestationerna.
2
 Värderingarna utgör en 

stor del av organisationskulturen genom att uttrycka de allmänna synpunkterna och på så 

vis möjliggöra ett internt samarbete.
3
  

Grundarna till MBV har valt att särskilja begreppen vision, affärsidé och värderingar. 

Akademisk litteratur kring företagsstrategier bryter även ner värderingarna för att 

tydliggöra dess användningsområde. En uppdelning i grundläggande (basic) och uttalade 

(operating) värderingar kartlägger de värderingar som präglar personalens dagliga arbete. 

De grundläggande värderingarna härstammar från organisationens vision och affärsidé 

samt visar vad organisationen vill uppnå, det vill säga målen. Uttalade värderingar 

förklarar däremot organisationens tankebanor och lyfter fram dem i nyckelord för att visa 

hur uppsatta mål ska förverkligas.
4
  

MBV är en styrningsfilosofi som blivit allt populärare de senaste åren. Det är en effekt av 

att dagens samhälle flyttat fokus från maskineriet till service och individer. I och med det 

har organisationens individer skapat ett behov av riktlinjer.
5
 De uttalade värderingarna kan 

på så vis agera verktyg för individen att ständigt lära och utvecklas inom uppsatta 

                                                 
1
 Dolan, Shimon L & Garcia, Salvador. (2002). Managing by values; Cultural redesign for strategic 

organizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Development, Vol. 21, 

Nr. 2, Sid. 116 
2
 Ibid. 

3
 O´Brien, Thomas. (2009). Reconsidering the Common Good in a Business Context. Journal of Business 

Ethics, Vol. 85, Sid. 25-37 
4
 Dolan, S. L & Garcia, S. (2002). Sid. 111-112 

5
 Rohlin, Lennart, Skärvad, Per-Hugo & Nilsson, Sven-Åke. (1994). Strategiskt ledarskap i lärsamhället. 

Studentlitteratur; Lund.  
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riktlinjer. Det är ett skäl till att uttalade värderingar bör prägla personalens handlingar i det 

dagliga arbetet.
6
 

Intresset i att uppmärksamma MBV grundar sig i organisationers möjligheter att bemöta de 

ständigt föränderliga marknadsförutsättningarna.
7
 Undersökningar har visat att antal 

företagsförvärv ökat drastiskt de senaste åren, vilket innebär att allt fler företag växer och 

består av flera individuella affärskoncept.
8
 Att formulera och förmedla en gemensam 

värdegrund är därmed väsentligt för att undvika intern splittring.
9
 External adaption och 

internal integration är välanvända uttryck inom organisationskultur vilka belyser vikten av 

intern integrering för anpassning till externa omständigheter.
10

 De uttalade värderingarna 

kan därav leda till målkongruens, då både chefers och anställdas mål motsvarar varandras. 

Det kan bilda en enad front som förenklar vägen till det strategiska målet.
11

  

I Sverige har styrning med uttalade värderingar blivit ett allt vanligare fenomen de senaste 

tio åren.
12

 I praktiken är en organisations värderingar, i linje med MBV, nerbrutna till ett 

antal uttalade ord. Motsvarigheten till uttalade värderingar blir i branschen benämnt 

kärnvärden, testamente, hörnstenar eller ledstjärnor. Dessa tydliggör den gemensamma 

värdegrunden genom att spegla och sätta ord på hur organisationens strategi ska ta form.
13

 

Det handlar om att ge hela organisationen, från högsta ledning till butiksbiträdet Lisa, goda 

förutsättningar att leva ut de uttalade värderingarna i sitt dagliga arbete.* 

                                                 
6
 Rohlin, L., Skärvad, P-H & Nilsson, S-Å. (1994). 

7
 Dolan, S. L & Garcia, S. (2002). Sid. 101-116 

8
 Accenture. Ökat antal globala företagsförvärv, enligt ny Accentureundersökning. (Läst 2010 -05-12). 

Tillgänglig: 

<http://www.accenture.com/Countries/Sweden/About_Accenture/Newsroom/OkatUndersokning.htm> 
9
 Trollestad, Claes. (2000). Etik & Organisationskultur; Att skapa en gemensam värdegrund. Svenska 

Förlaget; Stockholm.  
10

 Schein, Edgar H. (1985). Organizational culture and leadership. Jossey-Bass Inc., Publisher. San 

Francisco: California. Sid. 52-82 
11

 Trollestad, C. (2000).  
12

 Grass, Charlotte & Svantesson, Jens (2009) Grundläggande värderingar i svenska börsnoterade företag 

1998 & 2008 – fokus på förändring. Kandidatuppsats: Uppsala Universitet, Företagsekonomiska 

Institutionen 
13

 Högsta, Stig. VD, Högsta Affärsutveckling. (2010-04-23). Intervju. Kl. 13.15 – 14.30. Mölndal.  

*Fiktiv person 
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Att omvandla uttalade värderingar till ett enhetligt beteende inom hela 

serviceorganisationen är idag ett vanligt problem, särskilt då flera affärskoncept ingår. 

Uttalade värderingar som formuleras på ledningsnivå utan förankring till organisationens 

strategi och vardagliga arbete riskerar att resultera i tomma ord och ge en felaktig känsla av 

organisationskulturen. Även när uttalade värderingar grundar sig i strategin existerar en 

svårighet i att skapa förståelse för den individuella tillämpningen och få det efterlevt av 

alla i organisationen. Detta resulterat ofta i att organisationer bestående av flera olika 

affärskoncept, med individuella affärsidéer och marknadsinriktningar, får problem med 

intern splittring.
14

 Det identifierade problemet i litteraturen berör specifikt hur de uttalade 

värderingarna kan spridas inom hela organisationen och på så sätt sammanstråla de olika 

affärskoncepten till en enad front. Med grund i detta kommer uppsatsen fördjupa sig i 

spridningsprocessen. 

Forskarna Shimon L. Dolan och Salvador Garcia uppmärksammade i början på 2000-talet 

ovanstående problematisering. De såg då en möjlighet att utöka en organisations 

konkurrenskraft genom att inte bara fokusera på det finansiella målet. Värderingar blev ett 

verktyg att tydliggöra den gemensamma vägen till målet och tog form genom styrmetoden 

MBV.
15

  

Tidigare forskning kring ämnet värderingar är främst inriktat på grundläggande värderingar 

och hur de präglar organisationer. Den blinda fläcken berör just organisationer med flera 

affärskoncept som styr med samma uttalade värderingar. Hur orden omvandlas till 

handling i personalens vardagliga beteende uppmärksammas dock inte. Är det möjligt för 

en organisation med olika affärskoncept att arbeta efter samma uttalade värderingar trots 

olika inriktningar? Skiljer sig uppfattningen om de uttalade värderingarna mellan de olika 

affärskoncepten?    

                                                 
14

 Dolan, S. L & Garcia, S. (2002). 
15

 Ibid. 
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Syftet med kandidatuppsatsen är att genom teoretiskt och empiriskt material uppnå en 

djupare kunskap för styrning med uttalade värderingar. Därav lyder frågeställningen;  

 Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att arbeta med 

samma uttalade värderingar? 

Kapitel två beskriver kandidatuppsatsens valda metod. Kapitel tre introducerar läsaren till 

fenomenet att styra med uttalade värderingar genom ett teorikapitel uppdelat i fyra avsnitt. 

Följande kapitel, det fjärde, är uppdelat i tre avsnitt som analyserar teorierna utmed det 

empiriska materialet. Samma rubriker används för de matchande avsnitten i kapitel tre och 

fyra för att underlätta för läsaren. Uppsatsen knyts därefter samman i kapitel fem med en 

avslutande diskussion, återkoppling till syftet och reflektioner med förslag till framtida 

forskning. Avslutningsvis delges källförteckning och bilagor.  
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Det här kapitlet kommer att beröra uppsatsens tillvägagångssätt där kvalitativa 

forskningsintervjuer har valts som verktyg. Inledningsvis ges en grund för skäl till vald 

metod och fallföretag. Därefter följer hur insamling och behandling av empiriskt material 

har gått till för att besvara uppsatsens syfte. Uppsatsens reliabilitet och validitet diskuteras 

därefter genom att lyfta fram möjliga metodproblem. Avslutningsvis ges en kort 

summering.    

För att undvika replikation och undersöka vilka ämnen inom valt område som redan blivit 

uppmärksammade användes Internet. Lunds universitets sökmotorer Lovisa och Elin 

möjliggjorde litteratursökning av både artiklar och böcker. Science Direct och Worldcat 

bidrog som alternativa sökmotorer. För att undersöka fenomenet att styra med uttalade 

värderingar valde vi att utgå från ett management perspektiv. Främst har tidskrifter som 

Journal of Management Development och International Journal of Value-Based 

Management utgjort det teoretiska materialet. De mest användbara böckerna behandlade 

management, organisationskultur och etik. Libris och databasen för uppsatser hjälpte oss 

att identifiera vad tidigare uppsatser redan behandlat. Insamling av det teoretiska materialet 

genomsyrades av ett kritiskt förhållningssätt eftersom viss problematik uppstod kring 

sökningen då uttalade värderingar benämns annorlunda i praktiken och teorin. Sökord som 

resulterade i mest användbart material var management by values, management by 

objectives, värderingsstyrning och uttalade värderingar. Att MBV är en ny styrmetod 

bidrog även till svårigheterna då lite material fanns publicerat. Sammanställningen av det 

teoretiska materialet skapade en bredare förståelse för styrning med uttalade värderingar 

vilket ligger till grund för vidare metodarbete.  

Metoden kvalitativa forskningsintervjuer gav oss möjlighet att komplettera teorin och 

konkretisera hur MBV förekommer i praktiken. För att samla in empiriskt material 

genomfördes en studie på ett detaljhandelsföretag med fem individuella affärskoncept 

styrda med samma uttalade värderingar. Vi intervjuade även framstående branschkonsulter 

för att få ta del av ett externt perspektiv. Anledningen till metodvalet var att uppnå en 

djupare förståelse för styrning med uttalade värderingar. Kombinationen av bredd och 
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djup, teoretiskt och empiriskt material, gav en stabil grund för att besvara frågeställningen 

via uppsatsens tre delar, förståelse, tillämpning och uppföljning vidare i analysen. Delarna 

är vanliga begrepp som ofta ingår inom olika managementstilar och bidrar därför till en 

tydlig struktur för MBV samt uppsatsens helhet.    

Processen för en välstrukturerad kvalitativ forskningsintervju bygger på stegen 

tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering, 

vilka genomfördes ingående. Steinar Kvale menar att graden av engagemang i de olika 

stegen påverkar metodens slutgiltiga kvalitet.
16

 För att det insamlade materialet skulle 

resultera i relevant information, utformades intervjuguider byggda på uppsatsens och 

MBV:s tre delar, förståelse, tillämpning och uppföljning (se Bilaga 1). Processens tre delar 

underlättade formuleringen av frågorna samtidigt som det gav en tydlig struktur och röd 

tråd genom uppsatsen. Då intervjuerna utgör hela det empiriska materialet har mycket tid 

och resurser lagts ner på momentet. På grund av att utfallet påverkade uppsatsens riktning 

var det väsentligt att veta vad vi letade efter och därför kontinuerligt arbeta med 

planeringen. Den valda intervjuformen, enskilda djupintervjuer, utfördes på olika 

karriärnivåer för att få en mer ingående bild av individers attityder och åsikter i 

kombination med faktisk information och erfarenhet.
17

 En semi-strukturerad modell 

användes för att gynna ett avslappnat samtal inom valda teman, delarna i MBV:s process. 

Flexibiliteten var hög då intervjuguiderna utformades med relativt specifika teman vilket 

gav intervjupersonen frihet att på sitt sätt formulera svaren inom dem. För oss som 

intervjuare betydde det dessutom att frågorna inte behövde ställas i en viss ordning vilket 

gav en avslappnad intervjusituation med möjlighet till följdfrågor. Detta skapade även 

utförliga och uttömmande svar.
18

 

Fallföretaget valdes ut på grund av dess styrning med uttalade värderingar och uppdelning 

i fem olika affärskoncept. Detaljhandelsföretaget Nilson Group passade därav in som 

                                                 
16

 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund.  
17

 Ibid. 
18

 Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:1. Malmö: Liber Sid.301-302 
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konkret exempel för uppsatsens syfte och frågeställning. Organisationen är ett av Sveriges 

ledande detaljhandelsföretag inom skobranschen och utgör idag cirka 25 procent av 

hemmamarknaden. Organisationen har ungefär 1300 anställda och närmare 300 butiker 

lokaliserade främst runt om i Sverige men även Norge, Finland och Danmark. 

Organisationen har fortsatta planer att expandera både i Sverige och internationellt. Nilson 

Group består av de fem affärskoncepten; Din Sko, Skopunkten, Nilson, Radical Sports och 

Jerns. En gemensam administration håller dem samman medan individuella marknads- och 

inköpsavdelningar utgör grunden för de individuella affärskoncepten.
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilson Group styrs enhetligt med de uttalade värderingarna KENT. Kund, Enkelt, Nytt och 

Tillit som förkortningen står för ska hjälpa de anställda att låta NILSON GROUP -andan 

genomsyra det dagliga arbetet. De fem affärskoncepten har individuella affärsidéer och 

visioner som täcker in olika segment av marknaden (se Figur 1:4). De har skor som ser till 

                                                 
19

 Nilson Group hemsida (Läst 2010-04-22) Tillgänglig: <www.nilsongroup.com> 
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allas behov oberoende av plånbok, ålder, stil eller kvalité. Trots detta arbetar de 

tillsammans utefter KENT och organisationens gemensamma vision; att göra fötterna till 

huvudsaken.
20

   

De utvalda intervjupersonerna, alla aktiva på chefspositioner, kontaktades på grund av 

deras kunskap och kompetens att bidra med material till att besvara uppsatsens syfte. 

Kontakten genomfördes i ett tidigt stadium av arbetsprocessen i form av både telefon och 

e-mail. För att väcka intresse och främja en mer givande intervjusituation tilldelades vid 

tillfället uppsatsens syfte tillsammans med intervjuguiden. Detta möjliggjorde en högre 

kvalitet på det insamlade materialet då svaren blev mer ingående och eftertänksamma.
21

      

Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes under veckorna 15-17. Intervjuerna 

var förlagda på olika orter i södra och västra Sverige. För att få en ingående bild av 

fallföretaget Nilson Group träffade vi sju chefer på olika nivåer. Två utomstående 

konsulter utökade sedan vår förståelse kring bland annat fenomenet att styra med 

värderingar. Totalt gjordes nio djupintervjuer med nedanstående personer; 

 Ingela Larsson, vice VD Nilson Group, är uppsatsens huvudkälla och har delgivit 

mycket värdefull och användbar information.  

 Tina Strand, Affärskonceptschef för Skopunkten Nilson Group, gav användbara 

insikter från organisationens mellannivå.  

 Fem butikschefer från Nilson Groups respektive affärskoncept Din Sko, 

Skopunkten, Nilson, Radical Sports och Jerns tydliggjorde deras del i processen.  

 Nils Fransson, VD Aktivt Ledarskap, bidrog till den bredare bilden då han utbildar 

företag inom styrning med värderingar.   

 Stig Högsta, VD Högsta Affärsutveckling, är framstående inom det balanserade 

styrkortet på individnivå och aktiv i flera styrelsegrupper som ordförande. Tidigare 

                                                 
20

 Larsson, Ingela. Vice VD, Nilson Group. (2010 -04-26).Intervju. Kl. 09.00 – 10.10. Varberg.  
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meriter som bland annat VD för detaljhandelskedjor på KF och Sverigechef på 

KappAhl grundar till hans relevans för uppsatsens ämne. 

Samtliga intervjuer varade mellan 40-90 minuter där inledningen bestod av en kort 

presentation av intervjupersonen för att senare placera in svaren i ett sammanhang. 

Intervjuerna följde den semi-strukturerade formen med grund i intervjuguiderna. För att 

upprätthålla ett avslappnat samtal omformulerades vissa frågor medan andra 

kompletterades med följdfrågor. Ljudupptagning ägde rum vid alla intervjuer för att 

underlätta bearbetningen av det insamlade materialet och öka validiteten på 

undersökningen.
22

  

Syftet med den valda metoden, kvalitativa forskningsintervjuer, var att ta del av praktikens 

olika perspektiv om styrning med uttalade värderingar. Det insamlade materialet gav oss 

goda möjligheter att analysera om verkligheten följer teorin. Vi började med att 

transkribera materialet för att skapa en sammanfattande bild av intervjuerna. Därefter 

exkluderade vi den information som inte bidrog till besvarandet av uppsatsens syfte. 

Utgångspunkten vid analysen av det utvalda materialet tog form genom uppsatsens och 

MBV:s tre delar; förståelse, tillämpning och uppföljning. Arbetet med verifiering, det näst 

sista av Kvales steg präglade kontinuerligt uppsatsarbetet. Begreppen reliabilitet och 

validitet var väsentliga i verifieringsprocessen samt vid generalisering av uppsatsens 

resultat. Reliabiliteten i intervjuundersökningarna handlade om tillförlitligheten och har 

visat hur pålitliga intervjuerna varit. Val av frågor och hur de ställdes till respondenten har 

kunnat påverka utfallet då ledande frågor tenderar att styra intervjun i en viss riktning. För 

att öka reliabiliteten och få kvalitativa svar undveks i största mån ledande samt ja och nej 

frågor i intervjuguiderna. Trots det uppstod en viss problematik under de första 

intervjuerna, på grund av ovana, vilket förbättrades allt eftersom vi lärde oss att hantera 

intervjutekniken. Undersökningens validitet inkluderade hur väl vad som skulle mätas 

faktiskt mättes och för vilken population och situation resultaten var giltiga. Därav valdes 

intervjupersonerna, med kunskap om styrning med uttalade värderingar, noggrant och 

                                                 
22
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genomtänkt ut.
23

 Det sista steget vid de kvalitativa forskningsintervjuerna var rapportering. 

Intervjuerna hjälpte oss att dra slutsatser som tillsammans med vald teori ledde fram till 

den slutgiltiga uppsatsen. Syftet med Kvales sju steg var att skapa en giltig arbetsprocess 

och grundläggande bas för ett tydligt arbete och analys med slutsatser dragna från 

intervjuerna.
24

  

Metodkapitlet har redovisat hur vi gått tillväga med insamling av teoretiskt och empiriskt 

material. Kvalitativa forskningsintervjuer har varit det empiriska insamlingsverktyget som 

genomgående präglats av Kvales sju steg. Intervjupersonerna valdes ut för att ge en 

ingående bild av fallföretaget och styrning med uttalade värderingar generellt. Vidare har 

begreppen reliabilitet och validitet diskuterats för uppsatsens pålitlighet och möjlighet att 

generalisera.  
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24
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Det här teorikapitlet kommer att beröra MBV:s bakgrund och framväxt samt dess 

definition av begreppet uttalade värderingar. Framstående forskning fördjupar de olika 

delarna i MBV:s process; förståelse, tillämpning och uppföljning. De tre delarna är 

allmänna inom management, vilket främjar kapitlets uppdelning. Avslutningsvis ges en 

kort summering.   

Management by objectives (MBO) är en styrmetod som introducerades av forskaren Peter 

F. Drucker i boken The Practice of management år 1954. Drucker identifierade ett behov 

av målkongruens och självkontroll inom organisationen för att framgångsrikt agera på 

marknaden. Genom en process med rationell måluppsättning och granskning av resultatet 

kunde det enhetliga beteendet inom organisationen förbättras och därmed öka 

lönsamheten.
25

 Det övergripande målet var därmed att sammanstråla organisationens vinst- 

och tillväxtmål med chefernas personliga mål för att maximera resultatet.
26

 Utövandet av 

MBO gynnas av rationalisering, motivation, effektivitet och mätning av resultat.
27

 Kritik 

riktad mot MBO menar dock att metoden brister då den påstås bli halvvägs tillämpad 

eftersom de mänskliga relationerna inte är inkluderade.
28

 Att ledningen inte förmedlar 

målen neråt i organisationen skapar en osäkerhet gällande dess riktning. Att personalen 

inte vet hur de ska agera för att nå målen, skapar i sin tur risk för missförstånd och 

konflikter. MBO förtydligar vad som ska uppnås, men inte hur.
29

 

Shimon L. Dolan och Salvador Garcia är två spanska forskare och författare som utvecklat 

styrmetoden Management by values (MBV). Styrmetoden använder uttalade värderingar 

för att förtydliga vägen till uppsatta mål. I artikeln Managing By Values, utgiven i första 

                                                 
25

 Drucker, Peter F. (1954). The practice of management. Harper & Brothers: New York. Sid. 121-136 
26

 Humble, John, W. (1972). MBO i tillämpning. Hermods: Malmö. Sid. 11-33 
27

 Dolan, S. L. & Garcia, S. (2002).  
28

 Dinesh, David & Palmer, Elaine. (1998). Management by objectives and the Balanced Scorecard: will 

Rome fall again?. Management Decision. Vol. 36, Nr 6. Sid. 363-369 
29

 Humble, John, W. (1970). Sid. 318-325 
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utgåva 2000, belyser Dolan och Garcia bristerna i styrmetoden MBO. Den nya formen, 

MBV, är utformad för att organisationer ska fungera konkurrenskraftigt på den ständigt 

globaliserande och komplexa marknaden. Skillnaden mellan styrmetoderna är att MBO ger 

en snävare organisation genom fokus enbart på uppsatta mål och mindre på 

tillvägagångssättet. MBV handlar inte bara om verksamhetsstyrning, det är snarare ett 

verktyg för processen att förstå och tillämpa kunskap för att påverka organisationens 

beteende och nå målen. Den ersätter därmed inte utan kompletterar snarare bristerna i 

MBO. MBV använder fortfarande MBO:s måluppsättningar men fokuserar på vägen till 

framtidsvisionen.
30

 För att belysa processens alla delar agerar Dolan och Garcia 

huvudforskare i uppsatsen då de är grundare till MBV och utgör därmed det 

genomgripande perspektivet.   

MBV bryter ner begreppet värderingar i två delar. De grundläggande värderingarna går 

hand i hand med organisationens vision och affärsidé, att exempelvis ”öka vinsten med tio 

procent”. De uttalade värderingarna ger genom ett antal nyckelord riktlinjer för hur målet 

ska uppnås. Till exempel kan ”kundfokus” styra organisationen till att uppnå det önskade 

resultatet. De definierade orden omfattar organisationens tankesätt, agerande och kan 

integrera personalens arbete och därmed reducera interna spänningar. De uttalade 

värderingarna ses som framgångsfaktorer, vilka bygger upp enhetliga och tydliga 

förutsättningar för att personalen självständigt ska kunna arbeta mot det strategiska och 

långsiktiga målet. De bör dock vara självklara för all personal i organisationen.
31

  

Uttalade värderingar ligger som nämnt till grund för hela MBV:s process. Då Dolan och 

Garcia inte fördjupar sig inom processens olika delar behandlar resterande teoretiska 

avsnitt teorier som gör det. Valet av forskare är baserat på den ingående och uppdaterade 

syn de besitter. Då de är framstående inom de olika forskningsområdena är de ofta citerade 

vid diskussioner kring ämnena. De tre grundläggande delarna; förståelse, tillämpning och 

uppföljning omfamnar därav strukturerat uppsatsens relevanta teman.  

                                                 
30

 Dolan, S. L & Garcia, S. (2002).  
31
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Den första delen i MBV:s process berör enligt Dolan och Garcia förståelsen för de uttalade 

värderingarnas roll och ursprung. Den amerikanska professorn Robert M Grant är 

framstående inom strategi och ledarskap och i boken Contemporary Strategi Analysis 

belyser han strategiformuleringens vikt för organisationen. Han lyfter fram de interna 

resursernas unikhet framför en generell marknadspositionering.
32

 Då uppsatsen har en 

intern synvinkel tar han förståelsen inom MBV till en högre nivå. 

Grunden i MBV handlar om att formulera ett antal uttalade värderingar i enlighet med 

organisationens vision, affärsidé och övriga grundläggande värderingar. På det viset menar 

Dolan och Garcia att MBV, till skillnad mot MBO, tydligare visar hur organisationer 

faktiskt kan uppnå de utsatta målen.
33

 Grant menar att en organisations strategi har som 

mål att matcha interna resurser och förmågor för att förhålla sig till externa möjligheter.
34

 

Det går helt i linje med external adaption och internal integration.
35

 Det finns dock 

forskare som poängterar att detta inte måste vara fallet utan att de uttalade värderingarna 

även kan formuleras utanför dessa ramar.
36

 Enligt Dolan och Garcia har rollen för 

organisationens resurser och förmågor blivit allt viktigare vid strategiformulering. Skälet är 

framför allt den allt mer ostabila externa miljön med hög internationalisering och ständig 

förändring.
37

 Organisationer bygger på så vis sina egna förutsättningar att bemöta plötsliga 

externa förändringar.
38

 Att skapa och behålla konkurrensfördelar, till skillnad mot att 

gömma sig bakom den hårda konkurrensen, ses enligt Grant som det primära målet vid 

långsiktig strategiformulering.
39

  

                                                 
32

 Grant, Robert M. (2008). Contemporary strategy analysis. Sixth edition. Blackwell Publishing Ltd: 

Oxford. 
33

 Trollestad, C. (2000); Alvesson, Mats. & Sveningsson, Stefan. (2008). Förändringsarbete i organisationer 

– om att utveckla företagskulturer. Liber AB: Malmö 
34

 Grant, R M. (2008). Sid. 125-134 
35

 Schein, E. H. (1985). 
36

 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008) 
37

 Dolan, S. L. & Garcia, S. (2002). 
38

 Mintzberg, Henry. (1987). Crafting Strategy. Harvard Business Review, Vol. 65, Nr 4. Sid. 66-76 
39
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MBV är utformad för att hålla en organisation konkurrenskraftig på en marknad med 

kvalité- och kundfokus genom att lyfta fram den rådande professionalismen internt.
40

 Grant 

nämner att dagens strategiformulering ser annorlunda ut jämfört med tidigare, då fokus var 

på marknad och positionering. Det var då vanligare att organisationer använde sig av 

likartade strategier med flit, till skillnad mot på senare år då målet är att sticka ut från 

konkurrenterna.
41

 Detta benämns som en anledning till att styrning med uttalade 

värderingar ökar, det har blivit allt viktigare att vara unik.
42

 En djupare förståelse för sina 

resurser och förmågor förbättrar alltså förutsättningarna att formulera en strategi som lyfter 

fram organisationens styrkor och kärnkompetens. En ensam resurs ger sämre möjlighet till 

måluppfyllelse än om man arbetar tillsammans inom organisationen.
43

 Dolan och Garcia 

menar att en plattare och mer sammansvetsad organisation har, med de uttalade 

värderingarna, goda förutsättningar att styra arbetet mot det uppsatta målet.
44

   

Dolan och Garcia anser även att organisationer som använder MBV har en generellt högre 

kompetensnivå på personalen, de bör vara mer professionella och kreativare. Det för att 

personalen engagerat ska arbeta självständigt och flexibelt inom ramarna för de uttalade 

värderingarna.
45

 De mänskliga resurserna är inte ägda av organisationen och syns därmed 

inte i årsredovisningen utan består av personalens kunskap och prestationer. Grant anser 

därav att dessa resurser kan vara väldigt komplexa och svårlokaliserade. Det är även 

anledningen till att organisationer ständigt arbetar med att ta fram metoder som effektivt 

tar tillvara på personalens prestationer och potential. Det är inte längre den formella 

kvalifikationen och tidigare erfarenheten som är viktigast. Andra egenskaper såsom 

personalens attityd, motivation och inlärningsförmåga samt samarbetsvilja är mer 

betydelsefull för att enhetligt arbeta mot målet.
46

 En gemensam värdegrund ses som 

                                                 
40
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självklart för att i dagens situation motivera alla inblandade och därmed ge goda 

förutsättningar för en samarbetande organisation.
47

   

MBO är en byråkratisk väg att nå uppsatta mål.
48

 MBV däremot har lagt till den mänskliga 

faktorn och utifrån en plattare organisation med hög professionalism använder de sig av 

existerande nätverk och samarbetande team. Det krävs dock att de grundläggande 

värderingarna är utvecklande och stödjer deltagande, kreativitet, kontinuerlig inlärning och 

förtroende samt skapar hängivenhet för de anställda. Det möjliggör styrning med uttalade 

värderingar.
49

 Grant menar att begreppet organisationskultur ofta blir feldefinierat när den 

anses vara konstruerad av ledningen för att öka effektiviteten genom att manipulera och 

mäta resultatet. Han motsätter sig därmed att det är ett nyare sätt att kontrollera de 

anställda.
50

 I studier har det framkommit att organisationer med en ihållande bra finansiell 

prestation ofta styrs med tydliga uttalade värderingar som visar vägen för hur de driver en 

organisation.
51

 Organisationskulturen ses därmed som en stark strategisk resurs som är 

väldigt värdefull för organisationer.
52

 Dolan och Garcia tillägger att en organisation med 

gemensamma och accepterade värderingar effektivare möter oväntad komplexitet och 

osäkerhet på marknaden samt presterar därmed bättre.
53

     

Den växande trenden att styra med värderingar ses som ett svar på dagens samhälle med 

fokus på kund och kvalité. Att utöva ett ledarskap som gynnar MBV blir allt mer 

uppmärksammat.54 Dolan och Garcia menar att MBV kräver ledare vilka ser de uttalade 

värderingarna som verktyg att leda organisationen. En chef ska leda snarare än styra de 

anställda för att skapa den självständighet och komplexitet som MBV gynnas av. 

                                                 
47
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Transformativt ledarskap nämns som ett optimalt tillvägagångssätt.
55

 Detta ledarskap 

består av en ledare som är karismatisk, ger inspirerande motivation, intellektuell 

stimulering och personlig omtanke.56 Tidigare, bland annat vid MBO, har en mer 

traditionell styrande chef varit nödvändigt för att uppnå finansiella mål.
57

 MBV främjas 

dock snarare av en ledare som tillsammans med personalen underlättar arbetet i 

organisationen.58 Studier har visat att denna typ av ledarskap ökar samarbetet inom 

organisationen och förbättrar personalens prestationer avsevärt. Det förenklar i sin tur 

vägen till det uppsatta målet.59 Detta följer även resonemanget att transformativt ledarskap 

är den perfekta ledarskapsstilen för organisationer aktiva på föränderliga marknader.
60

  

Den andra delen i MBV:s process handlar enligt Dolan och Garcia om att tillämpa de 

uttalade värderingarna inom hela organisationen. De belyser vikten av att engagera alla 

nivåer för att skapa en gemensam kontext internt.
61

 Mary M Crossan, Henry W Lane och 

Roderick E White har utformat ett ramverk för läroprocessen angående hur organisationer 

kan sprida kunskap och bidrar därmed till ämnet i uppsatsen. De tar förståelsen till en 

djupare nivå då ramverket åskådliggör tillämpningen i detalj.
62

 

För att fullända MBV bör spridningen av de uttalade värderingarna och bildandet av ett 

organisatoriskt minne genomsyra all personal. Att binda samman personalen ger en enad 

front vilken förstärker organisationens vision och affärsidé. Personalen får en enhetlig 
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förståelse och bakgrund till organisationens framtidsvision.
63

Att sprida kunskap inom 

organisationer, gällande exempelvis uttalade värderingar, skapar underlag för standarder 

och rutiner som förenklar dagliga arbetsprocesser. Detta benämns som organisatoriskt 

minne.
64

 Crossan, Lane och Whites teori är ett ramverk för hur organisationer lär. 

Ramverket, de 4 i:na, innehåller fyra sammanlänkade processer för lärande; Intuiting, 

Interpreting, Integrating och Institutionalizing. På nivåerna individ, grupp och organisation 

tar den ovannämnda läroprocessen form och håller därmed samman strukturen i 

ramverket.
65

 Organisatoriskt lärande och förändring är en nödvändighet för att 

organisationer ska överleva i dagens samhälle.
66
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Crossan med flera menar att läroprocessen sker i en viss ordningsföljd genom de olika 

nivåerna i teorins modell.
67

 Det startar med Intuiting på individnivå som är ett 

undermedvetet igenkännande av möjligheter och mönster bildade av tidigare 

erfarenheter.
68

 Dessa ger personen ett naturligt omedvetet agerande, även kallat tyst 

kunskap, och utgör grunden för ny kunskapsintagning. Den här typen av ny kunskap är 

dock svår att sätta ord på vilket skapar svårigheter att dela den med andra.
69

 

Interpreting handlar om att genom ord och agerande tolka individuell och eventuellt delad 

förståelse för en viss företeelse. Det kan senare resultera i ett gemensamt språk och ge goda 

förutsättningar att tillsammans utveckla allmänna värderingar.
70

 Steget är enligt MBV 

viktigt att fokusera på eftersom det är början till assimileringen, det vill säga gruppnivån. 

Organisationer som använder sig av MBV bör ha en välutvecklad struktur med nätverk, 

fungerande grupper och team som alla kan förmedla och förstå de uttalade värderingarna.
71

 

Fokus ligger på att tillvarata individers erfarenheter och kunskap under lärandets gång. Det 

förtydligar vikten av att förmedla ideal och idéer i organisationens egen kontext. Svagheten 

i de två första stegen är frestelsen att kopiera andra organisationers väg och glömma sitt 

eget sociala sammanhang.
72

  

Integrating är processen som utvecklar en gemensam förståelse. För att en organisation ska 

lära och förnya sig måste ett gemensamt språk utvecklas. Kontinuerliga dialoger och 

sammanställda handlingar kan förmedla kunskapen och är vitala för att utveckla den 

enhetliga förståelsen.
73

 När innebörden av de uttalade värderingarna inte uppfattas i den 

gemensamma kontexten får de ett svagt inflytande och tappar sin mening.
74

 En av de 
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uppmärksammade bristerna i MBO är att målen ofta fastnar på ledningsnivå och därmed 

skapar en osäkerhet samt intern splittring.
75

 MBV menar dock att de kontinuerliga 

dialogerna är viktiga inom organisationen då de förmedlar uttalade värderingar. Det 

grundar organisationens framtid eftersom de skapar en gemensam förståelse som guidar 

personalen genom de dagliga arbetsprocesserna. Att förenkla, guida och säkra personalens 

engagemang i organisationen är även målet med MBV.
76

 Svagheten i steget är att den 

gemensamma bilden oftast är formulerad av ledningen och näst intill omöjlig att uppnå då 

individernas olika förstålelser är för starka.
77

  

Institutionalizing, sista processen, resulterar i ett rutinmässigt agerande och härleder 

organisationen i alla situationer. Det handlar om att innesluta kunskapen som formats från 

individ till grupp och slutligen till organisationen så att det sitter djupt präglat. 

Specialiserade handlingar och definierade uppgifter, exempelvis uttalade värderingar, visar 

hur detta kan resultera i att vissa beteenden uppstår.
78

 Lyckas processen ligger det som 

grund för skapandet av ett organisatoriskt minne.
79

 Kritik riktad mot steget handlar om att 

bildandet av det organisatoriska minnet tas för givet och inte fullbordas. Organisationen ser 

då bildandet som en fast faktor som inte behöver förnyas.
80

  

Den gemensamma läroprocessen i ramverket de 4 i:na sker genom skapandet av ny 

kunskap från individ- till organisationsnivå, vilket benämns feed forward. Den nya 

kunskapen skapar handlingar och beteende med målet att tillsist prägla kulturen på 

organisationsnivå. Feedback däremot innebär en motsatt läroprocess, då tar organisationen 

tillvara på den gamla, redan inlärda, kunskap. Detta applicerar ett beteende- och 

tankemönster i organisationen som tar sig vidare till grupp- och individnivå, vilket skapar 

delaktighet och engagemang.
81

 I likhet med MBV kan den nya kunskapen som appliceras, 
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de uttalade värderingarna, motsvara feed forward. Feedback kan motsvarande utgöra 

personalens åsikter gällande dem.
82

  

 

Den tredje och sista delen i MBV:s process är enligt Dolan och Garcia uppföljning. Fokus 

ligger på hur styrning med uttalade värderingar påverkar organisationen och dess 

affärskoncepts beteende och hur effekten ska följas upp. 

Dolan och Garcia poängterar vikten av uttalade värderingar inom MBV vid 

förändringsarbete av organisationskulturen. Att styra med värderingar innebär att styra 

organisationskulturen.
83

 Genom hantering av specifika, ofta starkt synliga och uttryckliga, 

former av uttalade värderingar har möjligheten att flytta hela organisationen i samma 

riktning skapats.
84

 Det är viktigt att arbetet fortsätter tills målkongruens uppstår så att 

organisationen och personalen arbetar mot samma mål.
85

 Dolan och Garcia går i linje med 

detta och menar att MBV kan sammanstråla personalen. De uttalade värderingarna är ett 

beteende som kan vara svåra att mäta i finansiella termer. De är dessutom starkt bundna 

med individen, till skillnad från de finansiella värdena. Att styra med uttalade värderingar 

innebär att effekten och påverkan på organisationens beteende bör följas upp. MBV är tids- 

och resurskrävande, med tanke på att det är komplicerat att implementera genomgående i 

en organisation med olika affärskoncept.
86

  Det kan vara en av anledningarna till att arbetet 

ofta ägnas stor uppmärksamhet i början, men efter hand trappas av.
87

 För att motverka 

irritation och frustration hos personalen uppmärksammas vikten av kontinuerlig 
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uppföljning.
88

 Uppföljande möten och konstruktiv kritik samt tjat och påminnelser är 

väsentliga i dessa situationer.
89

   

Dolan och Garcia skiljer på ekonomiska och sociala mål. De nämner att vikten tidigare låg 

på att uppnå ekonomiska mål, vilket utövades vid MBO. Idag är det även väsentligt att 

uppmärksamma de sociala målen i form av ett beteende vilket styrker behovet av en 

styrning som MBV. De menar dock att beteendet är starkt bundet till det finansiella 

resultatet och att den kännedomen är avgörande för organisationens existens.
90

 Finansiellt 

resultat har länge dominerat organisationers styrmetoder eftersom det räckte för 

industrisamhället där kundrelationer och långsiktig kompetens inte var nödvändigt. Dock 

kan det inte ge en fullständig bild av den väg som en organisation i dagens samhälle måste 

gå för att uppnå långsiktiga mål med investering i personal och innovationer etcetera.
91

 

Dolan och Garcia menar även att det krävs ett mål för vad organisationen vill uppnå, för att 

mäta effekten av uttalade värderingar. Målet sätts utifrån organisationens strategi och desto 

viktigare en värdering är desto svårare blir det att kvantifiera den. Exempelvis är nöjda 

kunder ett vitalt mål för organisationer. Att ha som mål att ”överträffa alla kunders 

förväntan under kommande år” förfaller dock fel. Knepen ligger i att följa upp ”icke-

kvantifierbara” men mycket önskvärda mål. Förslagsvis kan ”kundfokus” utgöra den 

gemensamma värderingen som visar vägen till målet.
92

  

Om personalen inte förstår hur de ska använda uttalade värderingar i sitt konkreta arbete 

menar Dolan och Garcia att ett gap kan uppstå. Det handlar om vägen mellan nuvarande 

situation och framtidsvision, exempelvis vid tillämpning av uttalade värderingar. Gapet 

uppstår under den period som de uttalade värderingarna inte ännu genomsyrar 

organisationen inklusive dess olika affärskoncept.
93

  

                                                 
88

 Trollestad, C. (2000). Sid 75 
89

 Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008). Sid. 241 
90

 Dolan, S. L. & Garcia, S. (2002).  
91

 Kaplan, Robert. & Norton, David. (1999). The Balanced Scorecard - Från strategi till handling. ISL 

Förlag AB. 
92

 Dolan, S. L. & Garcia, S. (2002). 
93

 Dolan, S. L. & Garcia, S. (2002). 



Kandidatuppsats: Att styra med värderingar 

                

27 

Teorikapitlet har presenterat styrmetoden MBV:s process och framväxt. Begreppet uttalade 

värderingar har definierats som riktlinjer för vägen till målet. MBV:s första del, förståelse, 

förstärker att personalen är företagets viktigaste resurs och att transformativt ledarskap 

gynnar styrning med uttalade värderingar. Tillämpningsdelen lägger vikt på att alla nivåer 

inom organisationen bör aktiveras under läroprocessen för att tillvarata både ny och 

gammal kunskap. En gemensam kontext skapar engagemang hos personalen, vilket även är 

målet med MBV. Sista delen uppmärksammar uppföljningen av ett förändrat beteende och 

dess samband till det finansiella resultatet. Genom kontinuerlig uppföljning kan effekten av 

uttalade värderingar tydliggöras och möjliggöra målkongruens. De tre delarna i MBV:s 

process fungerar därmed som ett verktyg att förstå och tillämpa kunskap för att påverka 

organisationens enhetliga beteende.  

 



Kandidatuppsats: Att styra med värderingar 

                

28 

Det här kapitlet kommer att behandla uppsatsens empiri och analys. Första avsnittet 

fokuserar på att lyfta fram förståelsen av de uttalade värderingarna och MBV:s 

förutsättningar inom fallföretaget. Andra avsnittet berör hur Nilson Group sprider och 

tillämpar kunskap om de uttalade värderingarna internt. Sista avsnittet behandlar 

uppföljning av de uttalade värderingarnas effekt och hur de påverkar organisationens 

beteende. De tre avsnitten förståelse, tillämpning och uppföljning har samma rubriker som 

motsvarande teoriavsnitt för en tydligare koppling till teorin. Avslutningsvis ges en 

sammanställning av kapitlets viktigaste slutsatser. 

Den första delen i MVB:s process berör enligt Dolan och Garcia förståelsen för de uttalade 

värderingarnas roll och ursprung. I det här avsnittet appliceras det teoretiska materialet på 

fallföretaget Nilson Group för att konkretisera verkligheten.  

Uttalade värderingar består enligt Ingela Larsson, vice VD på Nilson Group, helst av ord 

med uppgift att åskådliggöra den faktiska kulturen i en organisation. Är orden tomma och 

beteendet motsäger orden, blir det otroligt fel.
94

 Tina Strand, affärskonceptschef för 

Skopunkten, menar att de ligger som grund för ett samarbete mellan personal på olika 

positioner och affärskoncept att kämpa mot ett gemensamt mål. Det är något att förhålla 

sig till i det dagliga arbetet och om de inte är rätt tillämpade blir de lätt bortglömda.
95

 Nils 

Fransson, VD Aktivt ledarskap, som utbildar organisationer i styrning med värderingar 

stärker ståndpunkterna samt menar att uttalade värderingar är till för att hålla 

organisationen inom sina ramar och samtidigt driva den framåt. Han håller även med 

Larsson att de helst bör bestå av fyra till fem ord för att lättare fastna i medvetandet.
96

 

Dolan och Garcia styrker resonemanget att uttalade värderingar bör bestå av explicita ord 
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som tydliggör organisationens vision och affärsidé. MBV lägger även tyngd på att 

innebörden bör spegla de handlingar som faktiskt uppfyller de bakomliggande strategiska 

målen.
97

  

Nilson Groups uttalade värderingar KENT; Kund, Enkelt, Nytt och Tillit sätter ord på den 

faktiska organisationskulturen. Vid formuleringen låg fokus på att genom ett antal möten, i 

olika ledningsgrupper, lyfta fram den verklighet som redan existerade genomgående. De är 

en koncentration av organisationens tidigare värderingar. Enligt Larsson var det otroligt 

viktigt att de uttalade värderingarna kom från organisationens kärna och avspeglar därmed 

den grundläggande strategin med visionen, att göra fötterna till huvudsaken.
98

 

Resonemanget följer vikten av att de uttalade värderingarna bör spegla strategin vilket 

flertalet forskare också belyser.
99

 Att de fem affärskoncepten dessutom arbetar utefter 

individuella strategier kan bidra till svårigheter att skapa en enad front, men Larsson 

trycker på att tillämpningen av organisationens uttalade värderingar är likvärdiga för dem 

alla.
100

 Generellt sett är alla affärskoncepten lika medvetna om de uttalade värderingarna 

och arbetar i största mån utefter dem i det dagliga arbetet. Butikschefernas egna 

beskrivningar av Kund, Enkelt, Nytt och Tillit stämmer i stort sätt överens. De ses inte som 

ett hinder, då de beskriver hur arbetet alltid skett.
101

 Att de olika affärskoncepten styrs med 

samma uttalade värderingar, trots individuella visioner och affärsidéer, menar Dolan och 

Garcia kan sammanstråla organisationen till en enad front vilket generellt kan förbättra det 

totala presterandet.
102

  Det blir här tydligt att uttalade värderingar både kan sammanstråla 

organisationen, och dess affärskoncept, samtidigt som det kan bli problematiskt med tanke 

på de olika marknadsinriktningarna. Tankar kring om det är möjligt att arbeta utefter 

samma uttalade värderingar uppstår. En koppling är dock att de uttalade värderingarna bör 

användas som verktyg att styra hela organisationen i samma riktning. I Nilson Groups fall 

ser de i stora drag att organisationens värderingar KENT sammanfattar hur de olika 

affärskoncepten ska agera i sitt dagliga arbete.  
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Nilson Group tog chansen att lyfta fram de uttalade värderingarna 1995 när organisationen 

fyllde 50 år. Det var en möjlighet att styrka deras unika kärnkompetens och lyfta fram den 

redan existerande organisationskulturen både internationellt och på hemmamarknaden.
103

 

Det förenklade det dagliga arbetet för personalen och organisationen kunde samtidigt 

sticka ut och enat dra ifrån konkurrenterna, vilket är extremt avgörande i 

modebranschen.
104

 Det var dags att fokusera på de icke-finansiella värdena för att i 

kombination med de finansiella leda till ett mer enhetligt presterande och därmed 

ekonomiskt resultat.
105

 Detta går i linje med MBV:s resonemang om de ekonomiska och 

sociala målen, det vill säga det finansiella resultatet och organisationen beteende. Dolan 

och Garcia trycker på att medvetenheten om att de uttalade värderingarna i slutändan ska 

generera finansiella värden, det vill säga finansiella, är avgörande för lyckad 

tillämpning.
106

 Att styra med uttalade värderingar har generellt blivit mer populärt idag. 

Trots att Nilson Groups uttalade värderingar alltid funnits där, ligger ett större fokus på 

dem idag.
107

 Att lyfta fram det unika inom organisationen ses även som en av de största 

anledningarna till framväxten av styrning med värderingar då det hjälper organisationen att 

enat drivas framåt på en konstant föränderlig marknad.
108

 Stig Högsta, VD Högsta 

affärsutveckling, har mycket erfarenhet från branschen och ser otroligt positivt på uttalade 

värderingar som en växande trend.
109

 Här blir kopplingen mellan organisationens, i det här 

fallet Nilson Groups, beteende och det finansiella resultatet framlyft som den avgörande 

faktorn för ett enhetligt och förbättrat presterande på marknaden. De uttalade värderingarna 

bör därmed inte ses som löst hängande ord utan en viktig lärdom är att belysa hela bilden 

och vad de har för uppgift inom organisationen. 

Larsson menar att fördelarna med KENT är många, främst att all personal tydligt kan 

arbeta efter dessa etablerade uttalade värderingar och använda dem som riktlinjer i osäkra 
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situationer.
110

 En nackdel, som Fransson belyser, är dock att de lätt fastnar på ledningsnivå 

om arbetet inte kontinuerligt fortskrider ända ut till frontpersonalen. Han ser uttalade 

värderingar som en framgångsfaktor i företag och menar att de utgör 100 procent av 

organisationskulturen om de speglar verkligheten.
111

 Enligt Larsson utgör KENT ungefär 

80 procent av Nilson Groups organisationskultur, då de hade behövt fler ord för att 

beskriva alla viktiga delar. Hon trycker dock på att de är väldigt representativa om man 

kompakt ska sammanfatta organisationen.
112

 Strands åsikter skiljer en del från Larssons då 

hon syftar på att det är svårt att släppa de finansiella värdena i butik, eftersom de är 

avgörande i slutändan. Då detta även är det långsiktiga målet med de uttalade 

värderingarna går arbetet ändå framåt.
113

 För majoriteten av butikerna sitter det redan i 

ryggmärgen att vara kundfokuserade, tänka enkelt, se nya vägar och ha tillit till varandra. 

Svårigheten kan vara att hålla det levande i längden.
114

 Dolan och Garcia menar att MBV 

inte kan förutspå framtiden utan snarare hjälpa organisationen att minska interna 

spänningar och skapa en gemensam förståelse för vad ”de borde vara”. Genom de uttalade 

värderingarna kan de internt förmedla rutiner och riktlinjer att utgå från. Därefter är det 

upp till organisationen att agera sammanstrålat.
115

 I det här fallet belyser Nilson Group 

vikten av att minska risken för intern splittring genom ett enhetligt beteende grundat i de 

uttalade värderingarna KENT. Det är tydligt att personal på olika nivåer har olika 

uppfattningar om hur stor del de utgör i det dagliga arbetet för tillfället, vilket grundar sig i 

att de lätt fastnat på ledningsnivå. Vikten ligger dock i att se de uttalade värderingarna som 

vägen till de gemensamt uppsatta målen och kontinuerligt sprida dem neråt i 

organisationen. Det är relevant för att förtydliga för alla, inom de olika affärskoncepten, 

vad de innebär och vilken uppgift de har att fylla. Därav existerar en problematik kring 

detta på olika nivåer inom organisationen. 
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Uttalade värderingar kan idag ses som en metod att effektivt tillvarata och härleda 

personalens prestationer och potential i en organisation.
116

 Vid verkställandet av Kund, 

Enkelt, Nytt och Tillit inom Nilson Group spelar personalen huvudrollen. De är avgörande 

för att NILSON GROUP-andan ska ta form och utan dem blir resultatet tomma ord. Det är 

därför enligt Larsson grundläggande att all personal står för och framför allt förstår 

innebörden i orden.
117

 Strand tillägger vikten av att ge dem goda förutsättningar, utan 

kunskapen är det näst intill omöjligt att tillämpa de uttalade värderingarna i det dagliga 

arbetet.
118

 Personalen ses som en viktig resurs och framgångsfaktor i dagens samhälle som 

påverkar utfallet för en organisation.
119

 MBV styrker inställningen Nilson Group har mot 

sin personal där de utefter de uttalade värderingarna engagerat kan arbeta självständigt och 

flexibelt. De arbetar därmed med MBV:s mål att förenkla, guida och säkra personalens 

engagemang.
120

 Detta går hand i hand med resonemanget att motivera alla inblandade för 

att skapa ett naturligt och, för organisationen, givande deltagande.
121

 Högsta menar att 

desto mer engagerad och delaktig personalen är desto bättre resultat ger det.
122

 Angående 

personalens roll menar Fransson att; 

De har den största rollen. Alltså ledaren har en väldigt stor roll, men organisationen måste 

ju tro på det. Tror de inte på värderingarna som finns, känner de inte igen sig i 

värderingarna som finns, ser de något som jag kallar CBS. Corporate bullshit.
123

  

För att det inte ska inträffa belyser MBV vikten av att uttalade värderingar ska vara 

självklara och förstådda av alla i organisationen.
124

 Nilson Group arbetar kontinuerligt med 

att ge sin personal förutsättningar att arbeta utefter de uttalade värderingarna KENT i sitt 

dagliga arbete. De belyser även en viktig lärdom att engagera personalen för att skapa en 

delaktighet som i slutändan gynnar hela organisationen. 
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Nilson Group ser inte sig själva som en byråkratisk organisation och undviker krångliga 

rutiner samt policys. Det styrker utövandet av MBV, vilket gynnas av en plattare 

organisation.
125

 Larsson är tydlig med att det inte påverkar noggrannheten utan endast 

reducerar överflödig text och onödiga beslutsteg. I enlighet med KENT ska det vara enkelt. 

Allt från beslutsfattande, till kassasystem och generellt sett alla vardagliga arbetsrutiner. 

Det hänger automatiskt ihop med tilliten, vi litar på varandra och att vi klarar den roll vi 

besitter. Det kommer dock inte utan krav att personalen tar ansvar, är engagerad och 

arbetar självständigt. I sin tur ger det möjlighet att utöva nytänkande i alla situationer. Det 

är väsentligt att inte vara bekväm med det organisationen har utan att se nya vägar utanför 

dagliga rutiner. Allt detta sker på lika villkor, i butik såväl som huvudkontor, och 

genomsyrar ett tankesätt som alltid gynnar kunden i första hand. Utan dem finns inget 

företag.
126

 Att Nilson Group använder sina uttalade värderingar som ett verktyg att styra 

sin organisation har efter den empiriska insamlingen blivit tydligt. Riktlinjer som KENT 

bör ha en tydlig innebörd, i enlighet med MBV, som förenklar personalens dagliga arbete. 

Problematiken kan dock uppstå om innebörden inte förmedlas likvärdigt till de individuella 

affärskoncepten. Egna uppfattningar kan leda till suboptimering, det vill säga intern 

splittring, inom Nilson Group.
127

 Att de olika affärskoncepten har olika 

marknadsinriktningar skapar dock i vissa fall svårigheter med utövandet av de uttalade 

värderingarna.     

Ett flertal forskare ser organisationskulturen och uttalade värderingar som ett nyare sätt att 

kontrollera och styra de anställda.
128

 Larsson menar att uttalade värderingar snarare 

underlättar ett friare arbete genomgående för alla i organisationen och samtidigt visar 

vägen för hur, samt i vilken riktning de driver Nilson Group. Forskning visar även att 

uttalade värderingar är sammankopplande med ett ihållande finansiellt resultat.
129

 Inom de 

uttalade värderingarnas ramar kan egna beslut fattas och på så sätt menar hon att 
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personalen inte blir styrd.
130

 Strand håller fullkomligt med och anser att de är mer ett hjälp- 

än styrmedel.
131

 På huvudkontoret är de uttalade värderingarna alltid en del av projekt. 

Anledningen är att de alltid ska finnas där, personalen ska automatiskt tänka KENT i allt 

de gör. Risken är annars att de blir bortglömda i en bokhylla.
132

 På butiksnivå har 

personalen en manual, samma inom alla affärskoncepten, som översätter de uttalade 

värderingarna till konkreta handlingar. Manualen följs dock inte maniskt utan agerar 

snarare hjälpmedel vid tvivlande vägval.
133

 Både Högsta och Fransson tycker att 

personalen bör vara 100 procent styrda av de uttalade värderingarna, vilket även är 

grundläggande för MBV genom att personalen agerar innanför de uppsatta ramarna.
134

 Vid 

lyckat utövande bidrar det till NILSON GROUP-andan som utgör en värdefull resurs och 

skapar stolthet inom organisationen
135

 Att inte behöva följa de uttalade värderingarna exakt 

i detalj är en del av det resonemang MBV lyfter fram. Det bör istället handla om ett visst 

tänk som i slutändan uppfyller målet. Frihet under ansvar, i likhet med Nilson Groups 

tillvägagångssätt, är därmed det optimala alternativet i MBV.
136

   

Viktiga egenskaper hos en chef i Nilson Group är enligt Larsson bred erfarenhet och 

kunnande från organisationen och detaljhandel generellt. Rollen innebär att gestalta och 

leva ut kulturen genom de uttalade värderingarna. Även om kulturen i Nilson Group alltid 

varit stark menar hon att chefsrollen har förändrats. I jämförelse med tio år tillbaka är det 

nu mer aktivt arbete, diskussion och betoning på värderingar och framför allt de uttalade 

värderingarna. Det har blivit en naturlig del i dagliga processer.
137

 Högsta ser att rollen 

som chef innebär att genom de strategiska målen bygga ett fördelaktigt samarbetsklimat 

med team som tillvaratar alla individers fulla kapacitet.
138

 Dolan och Garcia ser en klar 
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skillnad mellan byråkratisk styrning med hela handen och MBV:s fria styrning inom de 

uttalade värderingars ramar.
139

  

Fransson belyser chefsrollen som inspirerande och engagerande där det är vitalt att vara 

lyhörd och tydlig. Han benämner även skosuleprincipen, det egna beteendets effekt på 

organisationen, som väldigt avgörande. Ledarna måste ha modet att släppa ifrån sig ansvar 

för att skapa förtroende hos personalen, vilket även skapar en delaktighet gällande de 

uttalade värderingarna.
140

 Högstas resonemang om att chefen tidigare skulle kunna allt och 

lösa alla problem, till att nu delegera ansvar för att väcka lust och engagemang, är en 

jätteviktig framgångsfaktor som tar form i Nilson Group. De uttalade värderingarna ligger 

till grund för det transformativa ledarskap som existerar inom organisationen.
141

 Strand 

styrker det och menar att en bra ledare, snarare än chef, föregår med gott exempel och 

skapar ett starkt förtroende hos personalen. Hon benämner det vattenfallsprincipen som, i 

likhet med skosuleprincipen, handlar om att organisationen speglar ledarens handlingar. 

Studier har visat att denna typ av karismatisk ledarskap, som ger inspirerande motivation 

och intellektuell stimulering genom personlig omtanke, ökar samarbetet och personalens 

prestationer.
142

 Inom Nilson Group har ledarskapet i kombination med de uttalade 

värderingarna skapat goda förutsättningar att nå uppsatta mål, vilket förenklat det dagliga 

arbetet. Enligt butikscheferna ger de uttalade värderingarna bra riktlinjer, alla känner sig 

delaktiga och det gynnar kunden.
143

 Ledarskapet i Nilson Group går därmed i linje med det 

transformativa ledarskapet som gynnar MBV.
144

  

Sammanfattningsvis tydliggörs att Nilson Group har format de uttalade värderingarna 

KENT utifrån sin strategi för att åskådliggöra den befintliga organisationskulturen. 

Uttalade värderingar fungerar som hjälp- snarare än styrmedel då personalen självständigt 

och engagerat kan arbeta inom dess ramar genom att ett transformativt ledarskap tillämpas. 

För de olika affärskoncepten kan det dock innebära vissa svårigheter då de utöver Nilson 
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Groups vision även arbetar utefter sin egen. Ledarskapets roll inom affärskoncepten blir att 

se den stora bilden och sammanstråla hela organisationen. Detta ligger till grund för första 

delen i MBV:s process, förståelse.  

         

Den andra delen i MBV:s process handlar enligt Dolan och Garcia om att tillämpa de 

uttalade värderingarna inom hela organisationen. I det här avsnittet appliceras det 

teoretiska materialet på fallföretaget Nilson Group för att konkretisera verkligheten.  

Larsson menar att en viktig aspekt inom kunskapsspridning är att inkludera alla individer i 

organisationen. Detta gör de genom att skapa en gemensam kunskap och förståelse.
145

 

Butikschefer från de olika affärskoncepten inom Nilson Group menar att de fått ta del av 

de uttalade värderingarna, genom den tilldelade manualen, vilken tydliggör hur de ska 

befatta sig med dem.
146

 Kunskapen kan leda till ett gemensamt språk och kontext som 

hjälper personalen att fungera i harmoni och är ett nödvändigt verktyg för att skapa en 

lönsam organisation i dagens samhälle.
147

  

Både Strand och Larsson påpekar att individen, i uppsatsens fall ledningen, är en viktig 

faktor när det kommer till skapandet av uttalade värderingar inom organisationen.
148

 Detta 

tydliggörs genom att butikscheferna inte kan påverka grunderna i de uttalade värderingarna 

KENT.
149

 Intuiting är det första steget inom de 4 i:na och berör Nilson Groups individers 

tidigare erfarenheter som präglar deras agerande samt tankesätt. Enligt MBV är det 

väsentligt att all personal inkluderas från början vid tillämpningen av de uttalade 

värderingarna för att skapa en enad front 
150

 Även de 4 i:na är tydliga med att personalen 
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utanför ledningen bör medverka för att tillföra all kunskap, vilket Larsson menar är en för 

komplicerad process i verkligheten.
151

 Högsta tar Nilson Groups åsikter i försvar och säger 

att det i princip är omöjligt att lyckas få med alla individer i större företag.
152

 Att inte 

inkludera alla individer i en organisation med flera affärskoncept är, som framkommet 

ovan, en mycket komplicerad process. Detta är speciellt problematiskt i stora 

organisationer då risken är att erfarenheterna är allt för spridda och det kan bli svårt att 

hitta en gemensam balans. Därav har Nilson Group anammat ett passande tillvägagångssätt 

som gynnar MBV.   

Strand pratar även om att kunskapsspridningen hjälper till att definiera innebörden av de 

uttalade värderingarna och att de har samma användningsområden inom alla fem 

affärskoncepten. Personalen har därmed samma förutsättningar och 

tillämpningsmöjligheter.
153

 Det stämmer även in på steget Interpreting i ramverket med de 

4 i:na då det grundar för den gemensamma tolkningen.
154

 Resonemanget ovan visar att 

Nilson Group, i likhet med MBV, ser grupper och samarbetande team som en avgörande 

faktor för ett lyckat samarbete.
155

 Fransson styrker idén att det organisatoriska lärandet 

måste infånga alla individer och nivåer inom organisationen. För att öka deltagandet 

nämner han även att de informella ledarna, drivande och framstående personal utan 

chefsposition, är extra viktiga personer att få med i processen.
156

 Att utgå från 

organisationens egen kontext när tolkning av kunskapen sker är av stor vikt för att nå 

framgångsrika förutsättningar inom organisationen.
157

  En koppling är att till en början i 

detta stadie utgå från affärskonceptets egen kontext för att skapa en gemensam förståelse. 

Vad betyder exempelvis den uttalade värderingen Nytt för oss på Din Sko kontra Radical 

Sports. När detta tagit form blir det lättare att se till helheten i organisationen vilken formas 

senare i processen. 
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Larsson menar att för att ta steget mellan individ, grupp och organisation måste en väl 

etablerad dialog uppstå mellan ledning och personal hela vägen ut till frontpersonalen. 

Affärskoncepten har enskilda dialoger på organisations- och gruppnivå för att sedan 

sammanställa dem i en kommunikation på individnivå. Det kan exempelvis ta form i 

återkommande personalmöten som tar upp KENT på butiks-, mellanchef- och slutligen 

ledningsnivå.
158

 Den kontinuerliga dialogen är placerad inom steget Integrating i 

ramverket de 4 i:na. Dialogen är inte enbart till för att ta lärandet från en nivå till en annan 

utan också för att öka den enhetliga förståelsen och sprida beteendet internt.
159

 För att 

omvandla orden i de uttalade värderingarna till ett enhetligt beteende menar Fransson att 

det krävs: 

Tydliga beskrivningar. Om vi tar ett gemensamt ord som kvalité, det är många som vill ha 

ordet kvalité som en värderingsbeskrivning. Så betyder kvalité något för mig men det 

betyder något helt annat för dig. Så där måste det finnas en klar avskiljning, vad innebär 

kvalité för oss i det här bolaget?
160

 

Citatet går i linje med Dolan och Garcias tankar om att hjälpa personalen i det dagliga 

arbetet. Nilson Groups framtid kan därav stärkas med hjälp av en genomsyrande dialog 

som förtydligar det gemensamma språket genom innebörden av Kund, Enkelt, Nytt och 

Tillit.
161

 I de fall då innebörden av dem inte uppfattas i den gemensamma kontexten får de 

ett svagare inflytande och tappar därmed sin mening i organisationen.
162

 Fransson menar 

att dialogen bör fortskrida samtidigt som ledarna lever som de lär, vilket utmynnar i 

skosuleprincipen och går i linje med MBV samt det transformativa ledarskapet.
163

 Den 

problematik som kan uppstå under dialogen är att Nilson Group har utformat de uttalade 

värderingarna genom ledningen, utan att tillvarata all personalens erfarenhet. Detta kan öka 

vidden på tolkningen av de uttalade värderingarnas innehåll och därmed försvåra 

samarbetet. Vad som anses enkelt på till exempel Skopunkten kanske inte är detsamma på 
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Jerns.
164

 Ett tydligt missförstånd kan vara att nyckelorden blandas ihop med 

positioneringen. Det vill säga att Skopunkten skulle arbeta mer med Kund och Enkelt, 

medan Nilson skulle fokusera på Nytt. Meningen är dock att alla affärskoncepten ska 

tillämpa de uttalade värderingarna likvärdigt oberoende av marknadsinriktning.
165

 Nyckeln 

ligger i att omvandla orden i det uttalade värderingarna till handlingar som kan appliceras 

inom de olika affärskoncepten. Den individuella appliceringen gynnar det gemensamma 

beteendet som går i linje med de uttalade värderingarna KENT. Det kan dock bli 

problematiskt om det inte sker genomgående. Risken är att uppfattningarna, det 

gemensamma språket och innebörden, skiljer sig inom organisationen samt i vissa fall även 

inom affärskoncepten.  

För att omfamna all kunskap som ledningen bidragit med via mellancheferna, 

sammanställda i de uttalade värderingarna, anordnar Nilson Group kontinuerliga KENT-

dagar för personalen. Detta i syfte att lyckas definiera arbetsuppgifter genom riktlinjer som 

passar alla fem affärskoncepten. De uttalade värderingarna ska på så vis hjälpa personalen 

att enhetligt efterleva dem i det dagliga arbetet.
166

 Att inringa denna kunskap är enligt 

steget Institutionalizing ett försök till att skapa ett organisatoriskt minne.
167

 Högsta går i 

enlighet med Nilson Group och stödjer bildandet av det organisatoriska minnet genom 

vikten av att leva som man lär.
168

 Att personalen ständigt blir påminda om de uttalade 

värderingarnas innebörd minskar risken att det tas för givet och glöms bort. Det kan även 

bidra till skapandet av NILSON GROUP-andan.
169

 I Nilson Groups fall är satsningen med 

KENT-dagar ett försök till att skapa detta organisatoriska minne genom att tillvarata all 

personals erfarenheter och kunskap, hela vägen ut till frontpersonalen. Syftet är att skapa 

ett engagemang som i slutändan gynnar hela organisationens beteende och därmed det 

finansiella resultatet.  
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När Nilson Group ska tillämpa sin kunskap inom de olika affärskoncepten ser de till två 

vägar. Ny kunskap i form av uttalade värderingar sprids genom att ledningen presenterar 

dess innebörd för att sprida den från ledningen, via mellanchefer till butiksnivå. Då Nilson 

Group är en stor organisation med en omfattande personalstyrka är detta ett 

tillvägagångssätt som gynnar MBV. För att skapa en enhetlighet och reducera intern 

splittring är implementeringen utifrån ledningen den väg som ger bäst effekt av de uttalade 

värderingarna. En risk är dock att personalen i de olika affärskoncepten inte känner sig 

delaktiga och att de inte har någon påverkan vilket kan leda till sämre motivation i det 

dagliga arbetet. För att ta tillvara på den befintliga kunskapen från de olika affärskoncepten 

anordnas temamöten och kontinuerliga personalmöten på butiksnivå där frontpersonalen 

får lämna in förslag utefter sina erfarenheter av KENT. Synpunkterna skickas vidare till 

mellanchefs- och ledningsnivå och möjliggör utveckling av den befintliga kunskapen i 

organisationen.
170

 Det har framkommit, genom den empiriska insamlingen, att denna typ 

av feedback är extremt viktig. Det grundar sig i att den skapar en delaktighet som formar 

organisationen och bildar ett sammanhang inom de olika affärskoncepten. På butiksnivå är 

det dock ingen sammanlänkning mellan affärskoncepten vilket ger risk för suboptimering 

inom organisationen. Nilson Groups arbetssätt fungerar helt i riktning med feed forward 

och feedback i ramverket de 4 i:na.
171

 Högsta menar att konsten för att omvandla både ny 

och gammal kunskap till rena beteenden är kontinuerlig upprepning på alla nivåer.
172

 

Nilson Group arbetar aktivt med just feedback i nuläget, vilket enligt teorin är positivt. Det 

är avgörande för att skapa en enad front, speciellt mellan olika nivåer och affärskoncept 

inom organisationen. Det är dock relevant att vara medveten om att det inte är tillräckligt 

att genomföra detta en gång. En viktig lärdom att ta med sig är den insamlade kunskapen 

och erfarenheten från personalen och att fortsätta att arbeta med det kontinuerligt. Nilson 

Group är på god väg med tillämpningen av KENT, men insikten om att det är en tids- och 

resurskrävande process bör uppmärksammas.  
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Nilson Group utövar MBV genom hela organisationen med hjälp av de fyra uttalade 

värderingarna KENT.
173

 Fransson är positiv till att styrning med värderingar och syftar på 

att de skapar ett brett handlingsutrymme för att ny och gammal kunskap ska uppstå. 

Handlingsutrymmet ökar delaktigheten inom organisationen som i sin tur stärker de 

uttalade värderingarnas effekt.
174

 Dolan och Garcia är positiva till delaktigheten som 

skapas eftersom det ökar medvetenheten inom organisationen om vart den är på väg.
175

 Det 

vill säga att all personal inom Nilson Groups olika affärskoncept får ta del av visionen och 

affärsidén. Genom de uttalade värderingarna KENT kan de agera fritt under ansvar vilket 

skapar en delaktighet och motiverar agerandet i det dagliga arbetet. Det ger även goda 

möjligheter till att stärka den gemensamma kontexten inom organisationen och speciellt de 

olika affärskoncepten. Möjligtvis kan det väga upp för de individer som inte var med vid 

grundandet av KENT. Att processen för tillfället inte sammanlänkar de olika 

affärskoncepten är dock viktigt att lyfta fram även här. Det är en komplex situation att 

koppla den individuella appliceringen inom affärskoncepten med hela organisationens 

beteende. Det krävs att man ser till vilket beteende som gynnar den valda 

marknadsinriktningen.  

Sammanfattningsvis redovisas de insatser Nilson Group gör för att inkludera alla individer 

på olika nivåer och affärskoncept i organisationen vid tillämpning av de uttalade 

värderingarna. Bakomliggande motivet är att skapa en gemensam kontext som kan hålla 

samman organisationen och de fem individuella affärskoncepten vilket ovanstående analys 

har lyft fram som ett problem. En kontinuerlig dialog är vital för spridning av både ny och 

etablerad kunskap men även för skapandet av ett gemensamt språk. Svårigheter med att 

skapa en delaktighet som gynnar hela organisationen blir uppmärksammad då feedback är 

en avgörande faktor som kontinuerligt bör ta form både inom och mellan de olika 

affärskoncepten. Detta ligger till grund för andra delen i MBV:s process, tillämpning. 
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Den tredje och sista delen i MBV:s process är enligt Dolan och Garcia uppföljning. I det 

här avsnittet appliceras det teoretiska materialet på fallföretaget Nilson Group för att 

konkretisera verkligheten.  

Larsson menar att de uttalade värderingarna KENT kan användas som hjälpmedel att förstå 

och tillämpa kunskap för att påverka organisationens beteende. Organisationskulturen har 

ett väsentligt inslag i MBV och ger organisationen möjlighet att förflytta sig i samma 

riktning med hjälp av de uttalade värderingarna. Riktlinjerna från KENT vägleder Nilson 

Group i att tydliggöra hur de ska nå uppsatta mål.
176

 Teorin menar även att uttalade 

värderingar kan användas för att uppnå målkongruens.
177

 I likhet med detta nämner 

Fransson dock att arbetsprocessen för att ändra ett beteende är svår. Han påstår att det tar 

ungefär 5 000 gånger för hjärnan att registrera ett nytt beteende och sedan 22 gånger innan 

det sitter i ryggraden.
178

 I Nilson Groups fall har de lyckats ändra personalens beteende i 

den mån att målkongruens uppstått inom varje affärskoncept. Däremot märks det att 

processen är arbetsam då målkongruens inte helt uppstått mellan de olika affärskoncepten. 

Detta är något som inte sker även en natt och för att målkongruens ska uppstå mellan 

affärskoncepten krävs att organisationen uppmuntrar ett engagemang inom hela 

organisationen. Kanske är det även så att affärskoncepten inte vill uppnå målkongruens 

helt och hållet då de trots allt inte vill vara identiska.  

Hur organisationen följer upp effekten av de uttalade värderingarna på Nilson Group, det 

vill säga det förändrade beteendet, finns det internt delade åsikter om. Alla är dock överens 

om svårigheten att följa upp dem och att det inte sker optimalt idag. De nämner även 

problematiken att säkerställa vilka faktorer som faktiskt påverkat resultatet.
179

 Det är precis 

det som uppmärksammas om uttalade värderingar, det kan vara bekymmersamt att se vilka 

prestationer som leder till vad. I likhet med Strand lyfter personalen på Nilson Group fram 
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svårigheten att tolka resultatet.
180

 De saknar idag ett konkret verktyg för uppföljning av de 

uttalade värderingarna. Då de anser att finansiellt resultat är påtagligare och mindre resurs- 

och tidskrävande, använder de sig generellt av dessa vid uppföljning.
181

 De kan jämföra 

affärskoncepten med varandra gällande finansiella termer, eftersom allt administrativt 

arbete är gemensamt inom Nilson Group. Problematiken handlar dock om att se hur väl de 

olika affärskoncepten tillämpar de uttalade värderingarna i vardagen.
182

 

Det som skiljer affärskoncepten åt är individuella inköps- och marknadsavdelningar. 

Larsson berättade att de tidigare arbetat med ett mätverktyg från butiksnivå och hela vägen 

upp till ledningen. Idag sker uppföljningen på annat sätt men i framtiden kommer det 

eventuellt att införas igen. Hon belyser dock att en enkel version av mätverktyg är ett 

måste för att gå i linje med Nilson Group och de uttalade värderingarna KENT. Larsson 

anser även det vara problematiskt att mäta det förändrade beteendet och talar mer om en 

avstämning så att Nilson Group inte glider iväg åt fel håll;  

Jag menar, en butik som är jättebra på att ta hand om sina kunder, det kommer ju att visa 

sig i deras försäljningssiffror. Men å andra sidan så kommer de inte riktigt att få ett kvitto 

på att det var just deras fantastiska kundmöte som gjorde att de hade en bättre utveckling 

än grannbutiken lite längre bort på gatan. 
183

  

Högsta belyser vikten av att bygga ramar för organisationen. Han går hand i hand med 

MBV och menar att om organisationer kan få hela organisationen att dra åt ett håll kan en 

helhetsbild skapas. På så sätt blir Nilson Groups personal förhoppningsvis mer nöjd, vilket 

i sin tur leder till belåtna kunder och ett högre resultat.
184

  

Nilson Group har som en plattare organisation formulerat de uttalade värderingarna utifrån 

organisationens vision, affärsidé och övriga grundläggande värderingar vilket framgår i 

den första delen av MBV:s process. På så vis vill Nilson Group göra organisationskulturen 

åskådlig och inkludera allas prestationer.
185

 Vid detta förändringsarbete uppstod ett gap, i 
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likhet med vad som nämns i teorin, mellan personalens prestationer och de uttalade 

värderingarna. Gapet är inte unikt för Nilson Group utan det tar tid innan en organisation 

flyttar sig från nuvarande situation till framtidsvisionen. En del av personalen nämner att 

gapet fortfarande finns kvar i Nilson Group. Ett visst gap finns även mellan 

affärskoncepten då tillämpning av de uttalade värderingarna i nuläget tar olika form. Gapet 

har dock minskat eftersom största delen av personalen, inom alla affärskoncept, har god 

kännedom om de uttalade värderingarna. Kontinuerlig uppföljning kan reducera gapet 

ytterligare genom att skapa tankebanor som förenklar förståelsen kring de uttalade 

värderingarna och hur visionen ska uppfyllas. Uppföljningen kan hjälpa Nilson Group att 

se vad som påverkar både det kort- och långsiktiga resultatet och på så vis gynna målet om 

att expandera ytterligare i Sverige och internationellt för alla affärskoncepten.
186

  

Butikscheferna på Nilson Group var eniga om att uppföljning av de uttalade värderingarnas 

effekt är av mycket stor vikt och att det bör inkludera alla prestationer.
187

 I likhet med 

teorin anses det att kontinuerligt uppföljningsarbete även är oerhört väsentligt för att aktivt 

använda och uppdatera de uttalade värderingarna. Risken är annars att de blir 

bortglömda.
188

 En annan butikschef talade om uppmaning för att uppmärksamma om 

nuvarande beteende fortfarande är aktuellt eller om det är något som borde ändras.
189

 

Larsson och Strand ansåg även att det är oerhört viktigt med uppföljning för att säkerställa 

att Nilson Group inte tappar den röda tråden inom de olika affärskoncepten. De var även 

överens om att det inte sker optimalt idag.
190

 Fransson menar att det är vid uppföljning 

själva arbetet börjar och för att fortsätta processen måste de uttalade värderingarna vara 

betrodda. Han poängterar att de uttalade värderingarna därefter bör inkluderas i strategisk 

planering, vid beslutsfattande, i fikarummet, utvecklingssamtal etcetera. Det ska därmed 

prägla alla handlingar och prestationer, speciellt vad gäller ledarna. Har organisationen en 

grundlig bakgrund och upplägg för de uttalade värderingarna engagerar det alla inblandade 
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samt ökar chansen till mottagande.
191

 Högsta däremot talar snarare om upprepning än 

uppföljning och anser att det är vitalt för att efterleva de uttalade värderingarna. Upprepa, 

upprepa och åter upprepa nämner han ett flertal gånger.
192

 Teorin stärker att kontinuerlig 

uppföljning är oerhört viktigt, synnerligen vad gäller undvikandet av frustration och 

irritation bland personalen. I likhet med Högsta nämner teorin även att påminnelser och tjat 

är väsentliga i dessa situationer samt tillägger att uppföljande möten och konstruktiv kritik 

är viktigt. Nilson Group bör därav arbeta ännu mer med det för att få affärskoncepten att 

efterleva och hålla de uttalade värderingarna aktuella.
193

   

En av butikscheferna på Nilson Group nämnde att det dagliga arbetet bör ske naturligt och 

att fokus på uppföljning inte får dominera och störa.
194

 Strand trycker på att det kan vara en 

kombination av olika faktorer som påverkar resultatet och att organisationen aldrig kan 

vara säker på vad som genererat vad. Sortimentet, servicenivån och engagemanget är 

exempel på faktorer.
195

 Högsta styrker resonemanget och menar att alla organisationer, 

trots uttalade värderingar, drivs av der finansiella värdena i slutändan.
196

 Det fanns många 

tankar och funderingar hos personalen i Nilson Group kring hur de kan följa upp även de 

icke-finansiella värdena. Antal stamkunder, sjukskrivningar och uppsägningar var exempel 

som gavs. Om personalen trivs gör de ett bra arbete och då kanske handlingarna uttrycker 

de uttalade värderingarna ändå.
197

 Detta nämner även Dolan och Garcia då det finns ett 

starkt samband mellan finansiella och icke-finansiella värden, vilka de benämner som 

ekonomiska och sociala mål.
198

 

Ytterligare en anledning till varför Nilson Group arbetar med uttalade värderingar är 

strävan att höja kvalitén på servicemötet och arbetsmiljön i ett internt perspektiv. Genom 

tydliga och gemensamma förutsättningar, med KENT som hjälpmedel, kan personalen i de 
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olika affärskoncepten självständigt arbeta mer med till exempel Kund.
199

 Det skiljer sig lite 

mellan affärskoncepten då exempelvis Jerns alltid har haft starkt kundfokus medan kunden 

på Skopunkten tidigare fick serva sig själv. Även om Nilson Group fokuserar mer på 

kunden idag, är det fortfarande stora skillnader då kundsegmenten har olika krav på 

personalen. På grund av olika affärsidéer och visioner inom affärskoncepten tar 

tillämpningen av KENT aningen olika form, trots en förhoppningsvis gemensam förståelse 

av dem. Kunderna blir nöjdare om personalen levererar bättre prestationer genom att tänka 

Kund, Enkelt, Nytt och Tillit, vilket kan leda till ett högre finansiellt resultat. Detta är 

avgörande för Nilson Groups överlevnad.
200

 Ovanstående poäng med att uttalade 

värderingar bör ha ett bakomliggande mål för att ge effekt går i linjen med MBV. Kopplas 

det till Nilson Groups har deras uttalade värdering Kund som mål att höja kundfokus. 

Istället för att kvantifiera målet har de satt upp önskvärda mål som bättre kvalité på 

servicemötet etcetera.  

Sammanfattningsvis har det framkommit att organisationer främst arbetar med MBV för 

att uppnå målkongruens inom alla affärskoncept och därmed öka lönsamheten. Nilson 

Groups uppföljning sker idag främst i finansiella värden då problematiken att mäta ett 

beteende har lyfts fram. Detta är speciellt problematiskt då de olika affärskoncepten 

uttrycker de uttalade värderingarna utifrån sina egna förutsättningar. För att minska gapet 

mellan de uttalade värderingarna och personalens konkreta arbete har det tydliggjorts att 

kontinuerlig uppföljning är avgörande. De tre delarna i analysen; förståelse, tillämpning 

och uppföljning har belyst att MBV inte bara handlar om verksamhetsstyrning. Det är 

alltså snarare ett verktyg att förstå och applicera kunskap för att påverka organisationen 

och dess affärskoncepts beteende.  

De uttalade värderingarna, i form av ett antal uttalade nyckelord, har som mål att visa hur 

organisationen tillsammans ska nå sin framtidsvision. I uppsatsens resonemang har det 

framkommit att personalens roll är avgörande för att affärskoncepten enat ska sträva i 
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samma riktning. Ett transformativt ledarskap underlättar och ger goda förutsättningar för 

personalen att engagerat och självständigt arbeta inom de uttalade värderingarnas ramar. 

Det kan även motverka att affärskoncepten drar åt olika håll, vilket nämns i analysen som 

en svårighet. Utformning av generella uttalade värderingar, exempelvis Nytänkande och 

Kundfokus, kan existera i många serviceföretag men genom en specifik sammansättning 

och gemensam förståelse skapas en unikhet internt. Att hela organisationen, inklusive alla 

affärskoncept, förstår hur de ska agera anses vara grundläggande för att vidare tillämpa de 

uttalade värderingarna i praktiken.  

Har kunskapen om de uttalade värderingarnas innebörd spridits internt är tillämpningen av 

MBV framgångsrik. Det grundar till vikten av att ett gemensamt språk och engagemang 

präglar hela organisationen, särskilt mellan affärskoncepten. Genom att aktivera alla 

nivåer, från individ via grupp till hela organisationen, uppstår en delaktighet som utgör 

basen för den gemensamma kontexten. Det ger även goda förutsättningar till att de uttalade 

värderingarna inte resulterar i tomma ord. För att kontinuerligt utveckla den gemensamma 

förståelsen är personalens synpunkter relevanta att tillvarata genom feedback. Dialogen 

grundar för en delaktighet som engagerar personalen att arbeta enat på marknaden, trots 

olika affärskoncept. Att exempelvis agera utefter den uttalade värderingen Enkelt är dock 

inte alltid detsamma för olika affärskoncept, vilket utgör en svårighet som är problematisk 

för en sammanstrålning av organisationen.  

Om tillämpningen har lyckats arbetar de olika affärskoncepten enhetligt inom samma 

ramar vilket gör dem jämförbara. Då det är en lång och tidskrävande process krävs dock att 

organisationen uppmuntrar ett engagemang hela vägen från högsta ledningen ut till 

frontpersonalen. Det har framkommit att organisationer främst arbetar med MBV för att 

uppnå målkongruens inom alla affärskoncept. Effekten av uttalade värderingar är som 

nämnt problematiskt att följa upp då det är svårt att tydliggöra vad som faktiskt påverkat 

organisationens beteende. Ett problem som kan uppstå inom organisationen, framför allt 

mellan de olika affärskoncepten, är gapet mellan de uttalade värderingarna och 

organisationens konkreta arbete. För att hålla de uttalade värderingarna aktuella och inte 

låta dem mynna ut i tomma ord är kontinuerlig uppföljning och upprepning väsentligt. 

Målet, att agera som en enad front på marknaden, är därmed en komplicerad process som 

kräver ett stort engagemang och deltagande för alla inom organisationen.  
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Det här kapitlet uppmärksammar kandidatuppsatsens frågeställning där målet var att 

undersöka vilka möjligheter en organisation med flera olika affärskoncept har att styra med 

samma uttalade värderingar. MBV är en styrmetod för organisationer att 

konkurrenskraftigt bemöta den ständigt globaliserade marknaden där allt fler 

företagsförvärv tar form. MBV handlar inte enbart om verksamhetsstyrning. Fokus är 

snarare på att förstå och tillämpa kunskaper om de uttalade värderingarna för att påverka 

organisationens enhetliga beteende. Det har därmed blivit avgörande att agera som en enad 

front. Det sker dock inte utan vissa förutsättningar, särskilt för organisationer med ett 

flertal affärskoncept. 

Vår uppsats har lyft fram problematiken i att styra med uttalade värderingar i en 

organisation bestående av flera olika affärskoncept. Den största svårigheten vi har 

uppmärksammat är att organisationen måste forma en gemensam kontext och språk vilket 

uppsatsen tydliggör är komplicerat i praktiken. Kontexten bör dock vara anpassad till de 

olika affärskonceptens individuella affärsidéer och visioner och kan på så sätt ta olika 

uttryck genom dess beteende. Exempelvis kan den uttalade värderingen ”kundfokus” 

innebära konstant service för ett affärskoncept och självservice för ett annat. För att sprida 

en gemensam innebörd av de uttalade värderingarna menar vi att det krävs att all personal 

inom organisationen och dess affärskoncept engageras för att skapa en delaktighet. Genom 

analysen och empirin har det även framkommit att feedback, det vill säga tillvaratagandet 

av personalens erfarenheter och synpunkter, är relevant för att förbättra deltagandet. Det 

har alltså klargjorts att detta inte sker över en natt utan är en lång och tidskrävande process, 

som bör involvera alla i organisationen oavsett position och nivå. När den gemensamma 

förståelsen har skapats, vilket kan innebära olika beteenden för de olika affärskoncepten, 

har vi kommit fram till att det ger goda möjligheter att agera som en enad front på 

marknaden. Genom vår uppsats har vi därav förtydligat svårigheten att sammanstråla en 

organisation med olika affärskoncept som styrs med samma uttalade värderingar. Då vi har 

utgått från Dolan och Garcia har vi fördjupat MBV:s process för att identifiera vart 

problematiken faktiskt uppstår. Med grund i att denna typen av studie inte redan har 

genomförts ville vi bidra en utökad kunskap om verkligheten och därmed komplettera 

befintlig litteratur.   
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För att utöka förståelsen och delaktigheten vid MBV är det viktigt att involvera 

personalens synpunkter från alla olika affärskoncept. Det kan generera nya perspektiv och 

idéer som är svåra för ledningen att se. Exempelvis kan det handla om förslag på 

förbättringar grundade i erfarenheter från kundbemötandet. Då det är kunderna som håller 

organisationen vid liv anser vi att det är viktigt att ta personalens åsikter på allvar. Vårt 

förslag för att öka delaktigheten är att ledningen formulerar de mest övergripande 

värderingarna, i likhet med Nilson Groups uttalade värderingar KENT. Därefter kan 

personalen engageras i en tävling med mål att utveckla de uttalade värderingarna. 

Ledningen utser bidragen med bäst motivering och förankring till organisationskulturen. 

Personal från alla affärskoncepten får sedan rösta fram det vinnande bidraget. Ett exempel 

kan vara att lägga till Attityd, en positiv inställning till allt vad arbetet innebär. Resultatet 

blir då de uttalade värderingarna KENTA och en mer engagerad och delaktig personal. I 

slutändan ger det goda förutsättningar att behålla organisationen som en enad front.  

För att gynna tillämpningen av de uttalade värderingarna inom olika affärskoncept ser vi 

en möjlig lösning i form av horisontella dialoger. MBV gynnas av nätverk och 

samarbetande team då det ökar kommunikationen och på så sätt underlättar samarbetet 

mellan en organisations olika affärskoncept. Vi anser därmed att det kan bidra till bildandet 

av ett starkare och tydligare gemensamt språk. Genom att kombinera de befintliga vertikala 

dialogerna med horisontella, kan missförstånd minska. I många fall kan det även reducera 

onödiga och tidskrävande arbetsprocedurer. Ett exempel är att dela kunskap och erfarenhet 

mellan affärskoncepten med hjälp av jobbrotation, vilket de uttalade värderingarna 

underlättar. Organisationens personal anställs då i samma bolag och kan på så vis arbeta 

inom alla affärskoncepten. Det kan bidra till ett vidare seende och en starkare gemensam 

kontext mellan affärskoncepten, vilket är svårt att uppnå individuellt. Även det här 

förslaget kan öka möjligheten till skapandet av en enad front internt och stärka vi-känslan i 

form av NILSON GROUP-andan. 

Syftet med kandidatuppsatsen var att genom teoretiskt och empiriskt material uppnå en 

djupare kunskap för styrning med uttalade värderingar. Därav följde frågeställningen;  
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 Vilka möjligheter har en organisation med flera affärskoncept att arbeta med 

samma uttalade värderingar? 

Vi anser att det finns stora möjligheter att arbeta med samma uttalade värderingar i den 

mån de används som ramar för de dagliga arbetsprestationerna. En avgörande faktor är att 

organisationens alla affärskoncept är engagerade i processen och att en gemensam 

förståelse samt språk skapas internt. En enad och mer sammansvetsad organisation, som 

tillvaratar personalens prestationer, ger goda förutsättningar att gynna frihet inom de 

uttalade värderingarnas ramar. För att förtydliga de uttalade värderingarnas effekt i de 

olika affärskoncepten, uttryckt genom organisationens beteende, krävs dock kontinuerlig 

uppföljning. De uttalade värderingarna ses som nyckeln till framtidsvisionen genom att 

tydliggöra den enhetliga vägen till målet. 

Under uppsatsens arbetsprocess har vi stött på svårigheter med begrepp då definitionen av 

värderingar skiljer sig markant i teorin och praktiken. De kvalitativa forskningsintervjuerna 

har bidragit till en insikt om hur MBV:s process tar form i en organisation som styr med 

uttalade värderingar. Det är dock svårt att säkerställa att det empiriska materialet från 

Nilson Group faktiskt stämmer överens med verkligheten, då vi endast belyst det från ett 

ledningsperspektiv. I efterhand känner vi att deltagande observationer, i butik såväl som på 

huvudkontor, möjligen hade bidragit med ytterligare relevant information angående det 

verkliga utfallet. Det hade dock inte varit rimligt inom vår tidsram, även om det är en 

intressant tanke.  

Rekrytering utgör ytterligare ett tänkvärt undersökningsområde för hur organisationer 

behåller och förstärker uttalade värderingar. Undersökningar kring hur organisationer 

attraherar ”rätt” personal som matchar de uttalade värderingars innebörd hade varit 

intressant att fördjupa sig i.  

Vi ser att valet av fallföretag varit tacksamt för att besvara kandidatuppsatsens 

frågeställning, då de olika affärskoncepten är verksamma inom samma marknad. För att 

utveckla och ta frågeställningen ett steg längre hade en jämförelse med en organisation 

med affärskoncept aktiva på vitt skilda marknader varit spännande. Under de kvalitativa 

forskningsintervjuerna blev det även känt att styrning med uttalade värderingar främst 
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utövas i Sverige och är desto ovanligare i andra länder. Därav hade det varit intressant att 

undersöka uttalade värderingars betydelse och möjligheter i organisationer utanför Sverige. 

När en organisation sammanstrålat arbetar mot de uppsatta målen med hjälp av de uttalade 

värderingarna, har de stora möjligheter att enat bemöta all typ av motstånd. Att 

konkurrenskraftigt ge sig ut på den globala och komplexa marknaden är inte längre ett 

hinder. En spännande frågeställning att fundera över är dock; Hur påverkar kulturella 

skillnader styrning med uttalade värderingar?  
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Inledande  

1. Skulle Ni som inledning vilja berätta lite om Er själv, Er bakgrund och nuvarande 

position?  

2. Hur ser organisationen Nilson Group ut? 

3. Vilken är företagets grundläggande strategi?  

Branschutveckling  

4. Ser Ni en trend i att styrning med värderingar tar över från tidigare styrsätt 

fokuserade på mål och instruktioner? Utveckla? Har ni några tidigare erfarenheter 

från detta? 

5. Vilka för- och nackdelar ser Ni mellan de ovannämnda styrsätten (ledarskap 

inriktat mot; instruktioner, mål eller värderingar)? 

6. Nilson Group arbetar efter de uttalade värderingarna KENT; kund, enkelt, nytt och 

tillit. Vill Ni beskriva dem lite mer ingående?  

7. Vad innefattar begreppet uttalade värderingar för Er? 

8. När infördes de uttalade värderingarna och hur har processen sett ut fram till idag? 

9. Hur stor del anser Ni att de uttalade värderingarna utgör av Er företagskultur? 

Förståelse 

10. Vad anses vara viktiga egenskaper idag i rollen som vice VD inom Nilson Group? 

11. Har Ni sett tendenser av en förändrad chefsroll med nya egenskaper? 

12. Vad krävs av Er som vice VD vid implementeringen av de uttalade värderingarna? 

13. Vilken roll spelar Era medarbetare vid implementering av de uttalade 

värderingarna?  

14. Hur styrda är de av de uttalade värderingarna i det dagliga arbetet? 

15. Ger de uttalade värderingarna några effekter på medarbetarnas prestationer? Hur? 
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16. Arbetar de olika affärskoncepten med lika stor tyngd på alla fyra uttalade 

värderingar? Hur ser annars spridningen ut och varför? 

Tillämpning 

17. Hur har Nilson Groups uttalade värderingar tagits fram och formats? Uppifrån? 

Nerifrån?  Utifrån?  

18. Det är lätt att de uttalade värderingarna blir tomma ord. Hur arbetar Ni med att 

omvandla orden till konkreta handlingar?  

19. Hur jobbar Nilsson Group med att internt sprida kunskap och därmed de uttalade 

värderingarna?  

20. Hur engagerar/motiverar Ni era medarbetare så att de i sin tur kan arbeta i enlighet 

med de uttalade värderingarna? 

21. Hur tar samarbetet mellan Era olika affärskoncept form? 

Uppföljning  

22. Hur arbetar Nilson Group med uppföljning? 

23. Vilken roll anser Ni att uppföljning av uttalade värderingar har?  

24. På vilket sätt kan man mäta effekten av de uttalade värderingarnas utfall i det 

dagliga arbetet? 

25. Hur ser Ni att de uttalade värderingarna har påverkat servicemötet? 

26. Anser Ni att det finns nyckeltal som är lätta att missa vid uppföljning? 

27. Vad har Ni för åsikter om det balanserade styrkortet som styrverktyg? 

Framtiden 

28. Vilka framtidstrender ser Ni inom ledarskap och olika styrsätt? 

29. Är kunskapen om ämnet uttalade värderingar fulländat idag eller finns det mycket 

kvar att lära? Utveckla? 

30. Har Ni några tankar kring förbättringar/förändringar av de uttalade värderingarnas 

roll i framtiden? 

31. Anser Ni att er styrning med KENT-värderingarna är ett lyckat koncept sett ur Er 

position och med Era erfarenheter? Utveckla? 

32. Vart är Nilson Group om fem år och vilken roll spelar KENT i 

verksamhetsstyrningen? 
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Inledande  

1. Skulle Ni som inledning vilja berätta om Er själv, Er bakgrund och nuvarande 

position?  

2. Vill Ni berätta lite kort om Ert affärskoncept och dess strategi? 

3.  På vilket sätt skiljer ni er från de andra affärskoncepten? 

Branschutveckling  

4. Ser Ni en trend i att styrning med värderingar tar över från tidigare styrsätt 

fokuserade på mål och instruktioner? Utveckla? Har ni några tidigare erfarenheter 

från detta? 

5. Vilka för- och nackdelar ser Ni mellan de ovannämnda styrsätten (ledarskap 

inriktat mot; instruktioner, mål eller värderingar)? 

6. Nilson Group arbetar efter de uttalade värderingarna KENT; kund, enkelt, nytt och 

tillit. Vad innefattar begreppet uttalade värderingar för Er? 

7. Vill Ni beskriva dem lite mer ingående? 

8. Hur stor del anser Ni att de uttalade värderingarna utgör av Er företagskultur? 

Förståelse 

9. Vad anses vara viktiga egenskaper idag i rollen som chef för ett affärskoncept inom 

Nilson Group? 

10. Har Ni sett tendenser av en förändrad chefsroll med nya egenskaper? 

11. Vad krävs av Er som chef vid implementeringen av de uttalade värderingarna inom 

affärskonceptet? 

12. Vilken roll spelar Era medarbetare vid implementeringen av de uttalade 

värderingarna?  

13. Hur styrda är Era medarbetare av de uttalade värderingarna? 

14. Ger de uttalade värderingarna några effekter på medarbetarnas prestationer? Hur? 

Tillämpning  

15. Hur har Nilson Groups uttalade värderingar tagits fram och formats? Uppifrån? 

Nerifrån?  Utifrån?  
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16.  Det är lätt att uttalade värderingar blir tomma ord. Hur arbetar Ert affärskoncept 

med att omvandla orden till konkreta handlingar?  

17. Hur engagerar/motiverar Ni era anställda så de i sin tur kan arbeta i enlighet med de 

uttalade värderingarna? 

18. Hur kommunicerar Ni neråt i företaget till butikschefer och vidare mot 

medarbetarna? 

Uppföljning 

19. Hur arbetar Ni inom affärskonceptet med uppföljning av de uttalade värderingarnas 

effekt? 

20. Vilken roll anser Ni att uppföljning av implementeringen har?  

21. På vilket sätt kan man mäta effekten av de uttalade värderingarnas utfall i det 

dagliga arbetet? 

22. Hur ser Ni att de uttalade värderingarna har påverkat servicemötet?  

23. Anser Ni att det finns nyckeltal som är lätta att missa vid uppföljning? 

24. Vad har Ni för åsikter om det balanserade styrkortet som styrverktyg? 

Framtiden 

25. Har Ni några tankar kring förbättringar/förändringar av de uttalade värderingarnas 

roll i framtiden? 

26. Anser Ni att styrning med KENT-värderingarna är ett lyckat koncept sett ur Er 

position och med Era erfarenheter? Utveckla? 

27. På vilket sätt bidrar de till Er personliga karriärsutveckling? 
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Inledande  

1. Skulle Ni som inledning vilja berätta lite om Er själv, Er bakgrund och nuvarande 

position?  

Förståelse 

2. Vad utgår och grundar Ni butikens dagliga arbete på? 

3. På Nilson Groups hemsida kan man läsa om de uttalade värderingarna KENT; 

kund, enkelt, nytt och tillit. Är Ni bekanta med dessa? 

4. Vill Ni beskriva lite kort vad de innebär och hur ni arbetar efter dem? 

5. Hur påverkar de uttalade värderingarna Er roll som butikchef? 

6. Hur styrda är personalen av de uttalade värderingarna eller andra riktlinjer? 

7. På vilket sätt påverkar de uttalade värderingarna ert möte med kunden? 

Tillämpning  

8. Det är lätt att uttalade värderingar blir tomma ord. Vilka förutsättningar har Ni fått 

från huvudkontoret för att kunna omvandla orden till konkreta handlingar i butik?  

9. Hur stor möjlighet har Ni att påverka de uttalade värderingarna? 

10. På vilket sätt arbetar Ni för att förmedla de uttalade värderingarna till Er personal? 

11. Hur påverkar de uttalade värderingarna personalens prestationer? 

12. Tar de uttalade värderingarna olika form i butikschefs- kontra personalperspektiv? 

13. Hur kan Ni engagera/motivera Er personal så att de i sin tur kan arbeta i enlighet 

med de uttalade värderingarna? 

Uppföljning 

14. Hur mäter ni de uttalade värderingarnas utfall?  

15. Vilken roll anser Ni att uppföljning av de uttalade värderingarnas effekt har? 

16. Vilka nyckeltal ser Ni som relevanta mått på lönsamheten?  

17. Har Ni någon gång kommit i kontakt med det balanserade styrkortet? Utveckla? 
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Framtiden 

18. Har Ni några tankar kring förbättringar/förändringar av de uttalade värderingarnas 

roll i framtiden? 

19. Ser Ni att den här typen av styrning kan ge Er något i Er personliga 

karriärsutveckling? 
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Inledande  

1. Skulle Ni som inledning vilja berätta lite om Er själv, Er bakgrund och nuvarande 

position?  

2. Hur ser Ert företag ut och vad jobbar Aktivt ledarskap med idag?  

Branschutveckling  

3. Ser Ni en trend i att styrning med värderingar tar över från tidigare styrsätt 

fokuserade på mål och instruktioner? Utveckla? 

4. Vilka för- och nackdelar ser Ni mellan de ovannämnda styrsätten (ledarskap 

inriktat mot; instruktioner, mål eller värderingar)? 

5. Ni erbjuder utbildningar inom styrning med värderingar. Vad innefattar begreppet 

uttalade värderingar för Er? 

6. Hur stor del anser Ni att uttalade värderingar borde utgöra av företagskulturen? 

7. Vad tror Ni är den största anledningen till att företag använder sig av uttalade 

värderingar som styrmedel? 

8. Vilka, anser Ni, är de största kontra mest problematiska framgångsfaktorerna 

gällande uttalade värderingar? 

Förståelse 

9. Vad är viktigt idag i rollen som chef? 

10. Vad krävs av en chef för att implementera uttalade värderingar i hela företaget? 

11. Har Ni sett tendenser av en förändrad chefsroll med nya egenskaper? 

12. Vilken roll spelar personalen i implementering av de uttalade värderingarna?  

13. Vilka effekter kan de uttalade värderingarna få på medarbetarnas prestationer? 

14. Hur styrda bör personalen vara av de uttalade värderingarna? 

Tillämpning  

15. Vilken anser Ni är den bästa metoden för att ta fram uttalade värderingar? 

Uppifrån? Nerifrån?  Utifrån?  
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16. Det är lätt att uttalade värderingar blir tomma ord. Hur anser Ni att företag kan 

omvandla orden till konkreta handlingar?  

17. Vilka metoder passar för att sprida de uttalade värderingarna inom företag och 

varför? 

18. Tar processen olika form i chefs- respektive medarbetarperspektiv? 

19. Hur engagerar/motiverar Ni era anställda så de i sin tur kan arbeta i enlighet med de 

uttalade värderingarna? 

Uppföljning 

20. Vilken roll anser Ni att uppföljning av implementeringen har?  

21. På vilket sätt kan man mäta effekten av de uttalade värderingarnas utfall? 

22. Erbjuder ni utbildning gällande uppföljning av de uttalade värderingarnas effekter i 

det dagliga arbetet? Är det en viktig del i processen? 

23. Anser Ni att det finns nyckeltal som många företag missar att analysera? 

24. Vad har Ni för åsikter om det balanserade styrkortet som styrverktyg? 

Framtiden 

25. Vilka framtidstrender ser Ni inom ledarskap och olika styrsätt? 

26. Är kunskapen om ämnet uttalade värderingar fulländat idag eller finns det mycket 

kvar att lära? Utveckla? 

27. Har Ni några tankar kring förbättringar/förändringar av uttalade värderingars roll i 

framtiden? 

28. Tror Ni att styrning med värderingar kan bli en del av den personliga 

karriärsutvecklingen samtidigt som det gynnar företaget? 
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Inledande  

1. Skulle Ni som inledning vilja berätta om Er själv, Er bakgrund och nuvarande 

position?  

2. Hur ser Ert företag ut och vad jobbar Högsta Affärsutveckling med idag?  

Branschutveckling  

3. Hur skulle Ni definiera kunskapssamhället? 

4. Vad har ni för åsikt om att styra företag med uttalade värderingar?  

5. Vilka för- och nackdelar ser Ni i jämförelse med tidigare styrsätt inriktade på 

instruktioner och mål?  

6. Ni har arbetat med affärsutveckling och företag under förändring. Vilka problem 

har Ni stött på gällande uttalade värderingar?  

7. Vad tror Ni är den största anledningen till att företag använder sig av uttalade 

värderingar som styrmedel? 

Förståelse 

8. Vad är viktigt idag i rollen som chef? 

9. Har du sett tendenser i en förändrad chefsroll med nya egenskaper? 

10. Vilken roll anser Ni att individen spelar vid implementering av uttalade 

värderingar? 

11. Vilken effekt får de uttalade värderingarna på medarbetarnas prestationer? 

12. Hur styrda bör personalen vara av de uttalade värderingarna? 

13. På vilket sätt kan individen arbeta för sin egen karriärsutveckling och samtidigt 

gynna företaget? Fördelar/nackdelar? 

Tillämpning  

14. Vilken anser Ni är den bästa metoden att ta fram uttalade värderingar? Uppifrån? 

Nerifrån?  Utifrån?  

15. Uttalade värderingar kan resultera i tomma ord. Hur anser Ni att företag kan 

omvandla orden till konkreta handlingar i det dagliga arbetet?  
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16. Hur anser Ni att man kan engagera/motivera anställda så de i sin tur kan arbeta i 

enlighet med de uttalade värderingarna? 

17. Hur anser Ni att personlig coaching kan användas för att engagera personalen?  

Uppföljning 

18. Vad har Ni för åsikter om det balanserade styrkortet som styrverktyg? 

19. Hur skiljer sig processen på olika nivåer inom organisationen?  

20. Har du arbetat med det balanserade styrkortet i företag med uttalade värderingar? 

Utveckla? 

21. Hur kan BSC underlätta implementeringen av uttalade värderingar? 

22. Vilken roll anser Ni att uppföljning av implementeringen har?  

23. Anser Ni att BSC kan användas som verktyg vid uppföljning av de uttalade 

värderingarnas effekt? Utveckla? 

Framtiden 

24. Vilka framtidstrender ser Ni inom ledarskap och affärsutveckling? 

25. Har Ni några tankar kring förbättringar/förändringar av de uttalade värderingarnas 

roll i framtiden? 

26. Vilken roll tror Ni att det balanserade styrkortet kommer att ha i framtiden? 


