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LEDARES UPPLEVELSER AV VÄRDERINGAR I ORGANISATIONEN 

 
Malin Andersson 

 
 

Ett etiskt förhållningssätt anses ofta vara nödvändigt för att företag ska 
slippa hamna i skandalernas rampljus, samtidigt som moraliska värden 
också kan vara en konkurrensfördel. I denna undersökning ligger fokus på 
hur ledarna i en värdestyrd organisation tagit till sig och använder sin 
organisations värderingar. Resultatet från sex intervjuer visade på en 
spännvidd av uppfattningar om huruvida organisationen av idag var 
värderingsstyrd. Många intervjupersoner tog upp organisationens 
grundläggande idé, och de flesta gjorde detsamma med organisationens 
värderingsdokument. Värderingarnas spridning i organisationen uppfattades 
i flera fall som begränsad. Konflikter mellan värderingar och ekonomisk 
effektivitet diskuterades och det visade sig att ledarna i många fall använde 
strategier för att inte ens uppleva en konflikt. Undersökningen visar att 
ledare inte kan per automatik kan antas dela organisationens värderingar, 
och att en medvetenhet om olika beslutsituationers moraliska intensitet är ett 
viktigt första steg för att kunna uppnå förändring.  

 
 
Tecknen på att en allmänt moralisk nedgång har drabbat företagsvärlden under de senaste två 
decennierna – i form av girighet, manipulation av de finansiella resultaten och aggressiv 
konkurrens – är överväldigande enligt Newman och Fuqua (2006). Oaktat hur korrekt denna 
analys är så har flera författare, både i vetenskaplig och mer praktiskt inriktad litteratur, riktat 
ögonen mot hur organisationer kan arbeta för att undvika flera skandaler av de slag som med 
jämna mellanrum valsar i media och solkar den kanske värdefullaste tillgången som dagens 
företag har – varumärket (t ex Brown, Treviño & Harrison, 2006; Connock & Johns, 1997; 
Philipson, 2004; Weaver, Treviño och Agle, 2005). Svaret anser man finns i att låta ett mer 
etiskt förhållningssätt prägla hela organisationen.  
 
Här impliceras alltså något av ett motsatsförhållande mellan en jakt på resultat och lönsamhet 
å ena sidan och etiskt beteende å andra; en litteraturgenomgång (Tsalikis & Fritsche, 1989) 
visar också att ett av huvudfokus inom den empiriska affärsetiksforskningen har varit att 
utreda sambandet mellan etik och lönsamhet. Den genomgående åsikten har varit att etiska 
företag är framgångsrika företag, även om inget kunnat sägas om sambandets riktning – om 
det är så att etiskt agerande gör företaget lönsamt eller om det snarare är lönsamheten som gör 
att företaget har råd att agera etiskt. Samtidigt indikerar O’Neill, Saunders och Derwinski 
McCarthy (1989) att förhållandet mellan etiskt och ekonomiskt agerande i praktiken tenderar 
att ses som ett nollsummespel.  
 
Ett etiskt förhållningssätt kan också ha olika betydelser: det kan betyda både upprätthållandet 
av en miniminivå där handlingar som skulle innebära ett oetiskt beteende undviks och en 
strävan efter en nivå av handlande som ger maximal etisk utkomst (Newman & Fuqua, 2006). 
En moralisk organisation (i det följande kommer etiskt och moraliskt att användas synonymt, 
liksom i Jones, 1991) utmärks av det senare av dessa förhållningssätt: 
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Den moraliska organisationen går mycket längre än försök att gå med vinst utan att 
bryta mot självklara moraliska och etiska riktlinjer. Sådana organisationer identifierar 
och utvecklar möjligheter för att uppnå ett högre samhälleligt syfte. (Newman & 
Fuqua, 2006, s 18, min översättning, kursiv i original) 

 
En nyckel till en fungerande moralisk organisation är ett etiskt ledarskap där ledaren fungerar 
som en förebild och genom sitt agerande sätter en viss etisk standard, menar Brown et al. 
(2006). Den ledarskapsforskning som framför allt tagit upp och diskuterat den etiska aspekten 
av ledarskapet i sig är forskningen kring karismatiska och transformativa ledare (Brown et al. 
2006). Karismatiskt ledarskap innebär att ledarna omvandlar följarnas behov, värderingar, 
preferenser och strävanden på det individuella planet till en kollektiv medvetenhet – arbetet 
får en mening för medarbetarna genom att det ges en moralisk mening av ledaren (Shamir, 
House & Arthur, 1993). Vad som ofta inte problematiseras i denna forskning är dock i vilken 
grad ledarens och organisationens värderingar är kongruenta. Shamir et al. (1993) påpekar att 
ledaren bara kommer att fungera som en länk mellan organisationens mål och medarbetarnas 
hängivenhet till dessa mål om ledaren själv delar målen och värderingarna. I annat fall finns 
risken att ledaren istället framkallar attityder som är negativa mot organisationens mål. 
Utgångspunkten i den här undersökningen är därför att undersöka ledarnas kännedom om och 
tilltro till organisationens värderingar, som en fond för frågorna om huruvida ledarna upplever 
situationer där ett värderingsmässigt respektive ett affärsmässigt övervägande skulle ge olika 
utfall, och vad ledarna i sådana fall har för hanteringsstrategier för dessa situationer.  
 
Att agera utifrån sina värderingar 
Den moraliska organisation som Newman och Fuqua (2006) beskriver är i grunden en 
värdestyrd organisation. Det etiska förhållningssätt som ligger i grunden för denna är ett 
väsenbaserat perspektiv (character-based concept) som handlar om att genom sitt handlande 
maximera vissa etiska utkomster. Till skillnad mot ett pliktbaserat perspektiv (duty-based 
concept) på etik så är dessa värderingar något som förväntas genomsyra varje individ som 
därmed ska ta ett personligt ansvar för utfallet av varje beslutssituation. I en genomgång av 
litteraturen om etiskt beslutsfattande syntetiserar Jones (1991) existerande modeller för etiskt 
beslutsfattande till en, som utgår från en omgivning påverkad av sociala, kulturella, 
ekonomiska och organisatoriska faktorer. I denna omgivning uppstår moraliska problem. 
Beslutsfattaren gör då en etisk övervägning och etablerar en intention att agera moraliskt 
riktigt, vilket mynnar ut i ett etiskt handlande. Vad Jones själv lägger till som en faktor i 
denna modell är själva beslutssituationens moraliska intensitet. Det är inte rimligt att tro, 
argumenterar han, att samma vikt kommer att läggas vid alla moraliska problem. Jones finner 
sex faktorer som antas påverka ett problems moraliska intensitet. Dessa är i vilken grad 
beslutet kommer att ge konsekvenser för andra, hur sannolikt det är att dessa konsekevenser 
kommer att inträffa, inom vilken tidsrymd konsekvenserna kommer att utfalla, hur nära de 
påverkade individerna står beslutsfattaren (socialt, kulturellt, psykologiskt och fysiskt), hur 
många som kommer att drabbas av konsekvenserna samt hur samstämmiga ”andras” krav är 
på hur beslutsfattaren borde agera. May, Chan, Hodges och Avolio (2003) knyter samma 
faktorer till just ledarens beslutsfattande och menar att en situation med en hög moralisk 
intensitet talar till ett emotionellt intresse hos ledarna. Detta intresse får ledarna att involvera 
all sin tidigare erfarenhet och kunskap i att till fullo förstå och lösa problemet. Sturdivant och 
Ginter (1977) menar att de mest framgångsrika företaget karaktäriseras av att ledarna betonar 
företagets roll i samhället mer än vinsten.  
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Att ledarens beteende påverkar medarbetarnas är centralt inom forskningen om det 
karismatiska eller transformativa ledarskapet. Detta antagande var dock länge problematiskt. 
Shamir et al. (1993) målar upp problemet som att: 
 

De nuvarande teorierna om karismatiskt ledarskap påstår att en mångfald av 
ledarskapsbeteenden transformerar följare från ett individorienterad, hedonistisk, 
ekonomisk rationell handlingssätt till kollektivt, moraliskt och värderingsorienterat 
handlingssätt. Dessa påståenden kan emellertid inte grundas i rådande psykologiska 
motivationsteorier. (s 579, min översättning) 

 
Själva föreslår de en teori baserad på självuppfattning där (den karismatiska) ledarens 
agerande får medarbetarna att identifiera sig med vissa värderingar, så att deras agerande i 
riktning mot ledarens vision besvarar just den fråga som Newman och Fuqua (2006) säger är 
den centrala i beslutsfattandet för en person med ett väsenbaserat perspektiv – ”Vem ska jag 
vara?”. Brown et al. (2006) refererar studier av Kohlberg (1969) och Treviño (1986) och 
noterar att resultat av tidigare forskning tyder på att de flesta anställda ser utanför sig själva 
för etiska riktlinjer. Ledare anses då, troligtvis i kraft av sin framgång, tilldelade roll och 
status ha en viktig roll att spela som förebild. Förebilden är ett föremål för modellerande 
(modeling) vilket innebär en rad psykologiska matchningsprocesser som till exempel lärande 
genom observation, imitation och identifikation.  
 
Vad som dock måste noteras är att det karismatiska ledarskapet är ett tveeggat svärd av två 
anledningar, som kan sammanfalla. För det första noterar Shamir et al. (1993) att ”vår analys 
låter förstå att de psykologiska mekanismer som ‘Hitlers’ och ‘Gandhis’ förlitar sig på kan 
vara likartade i vissa avseenden” (s 582). Ett karismatiskt ledarskap för alltså inte automatiskt 
gott med sig, eftersom värderingar kan vara både goda (etiska) och onda (O’Connor, 
Mumford, Clifton, Gessner & Shane Connelly, 1995). För det andra finns risken att de 
värderingar som ledaren förmedlar till sina medarbetare inte är de värderingar som 
organisationen vill stå för. I det fallet finns risken att ledaren snarare underminerar än stärker 
medarbetarnas tilltro till organisationens mål och värderingar (Shamir et al.,1993).  
 
När ledaren inte har etiska värderingar  
Det förstnämnda av dessa problem har lett till försök att skilja det goda karismatiska 
ledarskapet från det onda. En ansats har varit att skilja autentiskt karismatiskt ledarskap från 
pseudokarismatiskt ledarskap, en annan att skilja karismatiskt ledarskap med social vinning 
(socialized charismatic leadeship) från karismatiskt ledarskap med personlig vinning 
(personalized charismatic leadership) (Bass & Stedelmeier, 1999; Howell & Avolio, 1992, 
refererade i Brown et al. 2006). May et al. (2003) menar dock att autentiska ledare inte 
behöver vara transformativa eller karismatiska. De beskriver istället det autentiska ledarskapet 
som bakomliggande alla positiva närmanden till ledarskapet. Vad som framför allt 
karaktäriserar detta är ledarens självkännedom och förmåga att se till andras behov och 
intressen. Vikten av att ledarens värderingar sammanfaller med organisationens märks även 
här när May et al. påpekar att ”autentiskt etiskt handlande innebär att följa sin egen moraliska 
kodex och principer, i kontrast till önskningar från signifikanta andra inom och utom 
organisationen” (s 256, min översättning). 
 
Karismatiskt ledarskap med social vinning innebär enligt Brown och Treviño (2006) ett 
ledarskap som förmedlar etiska värderingar, där ledaren fungerar som en etisk förebild och 
fokuserar på andras bästa snarare än sitt eget. O’Connor et al. (1995) karaktäriserar 
karismatiskt ledarskap med personlig vinning som exploaterande, icke-egalitärt och 
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betonande den egna personens vikt medan karismatiskt ledarskap med social vinning 
bemyndigar de underordnade, är icke-utnyttjande och fokuserar på organisationens vinning 
istället för den personliga.  
 
Brown et al. (2006) vill rentav gå vidare och tala om ett etiskt ledarskap som ett begrepp i sig, 
inkluderande element från det transformativa ledarskapet men ändå fristående. Sin teoretiska 
grund för detta ledarskap hämtas i social learning theory, och det etiska ledarskapet definieras 
som 
 

Demonstrationen av normativt lämpligt uppförande genom personligt agerande och 
interpersonella relationer, och främjandet av sådant beteende hos medarbetarna 
genom tvåvägskommunikation, belöning och beslutsfattande. (s 120, min översättning, 
kursiv i original) 

 
En viktig komponent i det etiska ledarskapet är alltså den etiska standard som ledaren själv 
lever upp till vid sitt beslutsfattande.  
 
När ledarens värderingar inte sammanfaller med organisationens 
En av huvudkomponenterna i den karismatiska ledarskapet är att kommunicera en vision 
(Kirkpatrick & Locke, 1996), organisationens vision (O’Conner et al., 1995). Philipsson 
(2004) menar att visionen ingår i företagets värdegrund som utgörs av just de värden som 
företaget anser viktiga och grundläggande för företagets etik. Dock har redan konstaterats att 
ledaren inte per automatik delar organisationens värderingar (Shamir et al., 1993), och att 
därför även en ledare som agerar utifrån sin egen moraliska övertygelse inte nödvändigtvis 
behöver ha samma uppfattning i moraliska frågor som organisationen (May et al., 2003).  
 
Shamir et al. (1993) menar att ledaren inte kan ingjuta vilka värderingar som helst i sina 
medarbetare. En nödvändig förutsättning för det karismatiska ledarskapet är att de värderingar 
som ledaren för fram är kongruenta med de värderingar som följarna redan har – medvetet 
eller ej. Packards (2001) svar på frågan hur medarbetare tar till sig organisationens 
värderingar ligger i linje med detta. I sin analys finner han två faktorer som tycks spela in när 
det gäller i vilken grad värderingarna får denna vägledande roll. Han kallar dem medvetenhet 
och kongruens. Den förstnämnda faktorn handlar om att en medarbetare ska känna till en 
värdering för att värderingen ska kunna påverka dennes handlande och beslutsfattande, den 
sistnämnda handlar om att individen ska dela organisationens värderingar. Det statistiska 
mönster som framträder i Packards analys får honom att anta att faktorn kännedom verkar 
modererande på kongruens – för att kunna agera i enighet med organisationens värderingar 
måste medarbetaren känna till dessa, men i vilken grad medarbetaren tar dem till sig beror på 
hur väl de stämmer överrens med dennes egna värderingar.  
 
De flesta ledare i en organisation har i sin tur ledare på en högre hierarkisk nivå, och 
ovanstående resonemang torde även vara tillämpligt för dessa. Weaver et al. (2005) menar att 
även om det kan vara viktigt för högsta ledningen att sätta det ”etiska tonläget” för 
organisationen så är det än viktigare att de är etiska förebilder för sina närmaste medarbetare, 
som i sin tur är etiska förebilder för sina närmaste medarbetare, så att det etiska beteendet på 
så sätt kan sippra nedåt i organisationen.   
 
Syfte 
Ovanstående genomgång av forskningen om etik och värderingar i organisationer, och då 
speciellt ledarens roll för detta, visar på att det finns en god vilja att studera och försöka förstå 
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hur värderingar kan vara verksamma i en organisation. Bakgrunden till detta är en omfattande 
forskning i syfte att rättfärdiga behovet av ett etiskt perspektiv i organisationer, genom att 
peka på vilken ekonomisk och annan nytta som detta ger. Bortom rättfärdigandet är dock 
problemområdena flera: man menar att ledarna har en viktig roll som förebild för 
medarbetarna och att de framför allt genom sitt praktiska handlande ska sätta en standard för 
hur man förväntas agera inom organisationen. Generellt sett talar man dock inte om 
värderingar som ett medvetet använt instrument från organisationens sida; de värderingar som 
ledaren ger uttryck för tycks mer vara dennes egna än organisationens. Man undersöker inte i 
vilken grad ledarna verkligen tar till sig organisationens värderingar.  
 
Det första, övergripande syftet med denna undersökning är därför att undersöka ledarnas 
förhållande till en organisations uttalade värderingar. Känner ledarna till dessa? Har ledarna 
gjort organisationens värderingar till sina egna? Som utgångspunkt för vad som är 
organisationens värderingar har organisationens officiella värderingsdokument (vilket 
presenteras närmare nedan) använts, men det är viktigt att understryka att intervjuerna inte har 
haft karaktären av ett läxförhör på nämnda dokument; istället har fokus legat på hur ledarna 
själva upplever att värderingarna spelar in i deras verksamhet. Dokumentet har alltså använts 
mer som en referenspunkt att utgå från än som en måttstock utifrån vilken ledarnas kunskap i 
värderingarna mätts.  
 
Det andra syftet, utifrån denna fond, är att undersöka hur ledarna uppfattar att värderingarna 
står sig i praktiken. Som bakgrund till denna frågeställning finns förståelsen att det trots att 
den samstämmiga forskningen säger att etik är bra för affärerna finns en risk att förhållandet 
mellan etik och affärsmässighet i vardagen snarare får karaktären av ett nollsummespel. 
Upplever ledarna att detta sker? Om så är fallet, hur hanterar man då denna konflikt?  
 
 

M e t o d  
 
Undersökningens kontext 
Undersökningen gjordes inom en kooperativ organisation som i sitt värderingsdokument 
fastslår att man är en värderingsstyrd organisation.  Detta sätts framför allt i samband med att 
det ska vara intressant för medarbetare att arbeta i organisationen. Det innebär också att alla 
organisationens medlemmar ska ha kännedom om organisationens värderingar och att de ska 
agera utifrån dessa.  
 
Värderingsdokumentet presenterar vidare organisationens värderingar. Grundvärderingen är 
tron på den kooperativa organisationsformen, vilket mer konkret innebär att man ägs av sina 
medlemmar och att organisationens högsta syfte är att maximera nyttan för medlemmarna. 
Utöver denna grundvärdering presenteras fyra ytterligare värderingar, vilka är: inflytande från 
både medlemmar och medarbetare; omtanke om människor, djur och miljö; ärlighet i 
betydelsen att man håller vad man lovar och nytänkande i form av adaptivitet när det gäller ny 
teknik och ny kunskap.  
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna kom från en spännvidd av platser inom organisationen, och hade 
alla en ledande position. Alla undersökningsdeltagare hade också sin huvudsakliga arbetsplats 
i samma stad även om man i flera fall arbetade med frågor på riksnivå. Urvalet skedde med 
hjälp av en kontaktperson på organisationens personalfunktion. De kriterier som vägledde 
urvalet var att undersökningsdeltagarna som grupp skulle vara både män och kvinnor, att 
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urvalet skulle ge en bred bild av organisationen och att undersökningsdeltagarna skulle ha en 
varierande anställningstid inom organisationen.  För att få kontakt med 
undersökningsdeltagarna användes ovan nämnda kontaktperson på organisationens 
personalenhet. Samtliga tillfrågade ledare ställde upp på att intervjuas. Arbetstiden inom 
organisationen varierade mellan tre månader och nitton år. I flera fall hade 
undersökningsdeltagarna lämnat organisationen för ett annat arbete under en tid, men sedan 
återvänt. Sex intervjuer genomfördes inom ramen för undersökningen. Fyra av 
undersökningsdeltagarna var män och två var kvinnor.  
 
Datainsamling 
Samtliga intervjuer ägde rum på undersökningsdeltagarnas arbetsplats och spelades in på 
band. Undersökningsdeltagarna hade redan i förväg informerats om ämnet för intervjun, 
intervjuns form (halvstrukturerad) samt om att inspelning skulle ske. Före intervjuerna 
informerades undersökningsdeltagarna vidare om att deras deltagande var frivilligt och när 
som helst kunde avbrytas, samt att uttalanden kunde komma att citeras i uppsatsen men att 
detta skulle ske anonymt. Intervjuernas längd varierade mellan tjugo minuter och en 
halvtimme.  
 
Intervjuerna strukturerades upp med en intervjuguide innehållande de frågor som 
huvudsakligen skulle behandlas under intervjun. Varje intervju inleddes med en 
bakgrundsfråga rörande undersökningsdeltagarens nuvarande position samt hur länge denne 
hade arbetat inom organisationen. Därefter rörde frågorna vad som fått 
undersökningsdeltagaren att söka sig till organisationen, vilka värderingar som 
undersökningsdeltagaren upplevde som organisationens viktigaste, om 
undersökningsdeltagaren någon gång kommit i en situation där denne känt att det varit svårt 
att ta hänsyn till dessa värderingar samt hur undersökningsdeltagaren, i sådana fall, agerat. 
Om undersökningsdeltagaren inte själv tog upp organisationens värderingsdokument, vilket 
dock skedde i majoriteten av intervjuerna, så togs även detta upp av intervjuaren. Varje fråga 
följdes upp med följdfrågor utifrån undersökningsdeltagarens svar.  
 
Analys 
Analysarbetet hade ett induktivt förfaringssätt, utan förutbestämda teman. Intervjuerna 
transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att få en god översikt. Avsnitt eller 
kommentarer som var återkommande och som anknöt till studiens syfte markerades med 
beskrivande nyckelord i marginalen. Dessa nyckelord fick forma de preliminära temana, och 
intervjuerna lästes sedan igenom ytterligare en gång så att alla uttalanden härrörande till ett 
tema kunde föras dit. Under den fortsatta analysen reducerades antalet teman något då det 
visade sig att vissa teman till stor del överlappade varandra. Dessutom döptes vissa teman om 
för att bättre spegla innehållet. De citat som slutligen valdes ut för att belysa respektive tema 
modifierades därefter något från sin talspråkliga form till en något mer skriftspråksanpassad.  
 
Analysen resulterade i sju teman. De fyra första relaterar i huvudsak till undersökningens 
första syfte, att undersöka ledarnas inställning till och kännedom om organisationens 
värderingar. Dessa återfinns under rubrikerna nutid, dåtid och framtid; den kooperativa 
grundidén; värderingsdokumentet och värderingarnas spridning och spridare. De tre 
efterföljande temana berör det andra syftet, hur värderingarna och den ekonomiska 
effektiviteten kan komma i konflikt med varandra och vad ledarna väljer handlingsstrategier 
för att hantera detta. Dessa tre teman kallas konflikternas förekomst; ekonomisk effektivitet 
för att sprida värderingarna och värderingar för att nå ekonomisk välgång.  
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R e s u l t a t  o c h  d i s k u s s i o n  

 
 

Ledarnas upplevelse av organisationens värderingar 
 
Nutid, dåtid och framtid 
Det fanns en stor spännvidd i undersökningsdeltagarnas svar på huruvida de upplevde 
organisationen av idag som en värderingsstyrd organisation. Dessutom gavs en del 
funderingar om värderingarnas historia och framtida utrymme. På den direkta frågan om 
organisationen idag är en värderingsstyrd organisation svarade de flesta 
undersökningsdeltagarna ja, men i flera fall var detta jakande svar förknippat med ett 
förbehåll.  
 

Ja, i grunden är man det [en värderingsstyrd organisation], men man har under, skulle 
jag vilja säga, under ett antal år kanske inte tydliggjort det riktigt, vare sig för 
medlemmar, kunder eller anställda. 

 
Den nuvarande situationen i organisationen ställdes samtidigt i kontrast mot hur det har varit 
och hur det ska bli. I nuläget har man, som en undersökningsdeltagare uttrycker det, ”mycket 
kvar att leva upp till”. Denna inställning var samtidigt hos de flesta undersökningsdeltagarna 
förknippad med förvissningen om att organisationen har varit en viktig aktör vilket gör att 
man har resurser att ta av inför framtiden.  
 

Det kanske inte lever i väggarna så mycket – alla våra värderingar hela tiden – men 
jag tror att det finns goda förutsättningar för att vi kommer att… det kommer att bli 
ännu viktigare att vi kan... vi behöver inte skapa någonting som inte finns där, vi 
behöver bara borsta av liksom klassiska nyckelvärderingar som vi har stått för länge 
och som vi alltid står för och göra dem aktuella igen. Ge dem ett nytt innehåll... Och 
då tror jag att andra kommer att... Då kommer vi att kunna bli mer konkret 
värderingsstyrda än vad vi är idag. 

 
Att fylla sina värderingar med nytt innehåll var också ett tema som återkom. Där tog 
undersökningsdeltagarna avstamp i att organisationen från början arbetat med ett starkt 
prisfokus, men att andra värden blir alltmer centrala i och med att det omgivande samhället 
förändras. Detta tar sig allt tydigare uttryck ju mer undersökningsdeltagaren verkar ha tagit åt 
sig värderingarna. Samtidigt ska denna syn kompletteras med att vissa 
undersökningsdeltagare menar att organisationen idag har samma ekonomiska fokus som 
vilket företag som helst.  
 
Forskningen om vision är framtidsinriktad (t ex Kirkpatrick & Locke, 1996; Shamir et al., 
1993). För att förstå varför också historien gavs en så pass framträdande roll i 
undersökningsdeltagarnas berättelser får man därför gå vidare från denna förståelse. De Graaf 
(2006) diskuterar diskursens betydelse för affärsetiken, eller snarare det likhetstecken som 
han menar att man kan sätta mellan de båda begreppen. Diskursbegreppet fångar den rådande 
uppfattningen om hur en organisation är och borde vara. En viktig beståndsdel i skapandet av 
detta är historieberättande eftersom ”är” och ”borde vara” i historierna ligger mycket nära 
varandra. När undersökningens deltagare berättar om organisationens nutid, dåtid och framtid 
är det vissa element som särskilt lyfts fram. Själva syftet med historierna är att skapa mening 
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och att definiera vad som är viktigt och vad som inte är det, eftersom berättandet av en 
historia är att inte berätta den mångfald av alternativa historier som också finns.  
 
Den kooperativa grundidén 
Det som i organisationens värderingsdokument målas upp som organisationens 
grundvärdering, den kooperativa särarten, var något som i princip alla undersökningsdeltagare 
spontant tog upp och förhöll sig till under intervjuerna. Resonemangen kring den kooperativa 
särarten såg lite olika ut, men det som vanligtvis fokuserades var kooperationen som 
ägandeform. Utöver detta tog dock en del undersökningsdeltagare även upp en andra aspekt 
som man upplevde som särskiljande för denna typ av organisation, och det är fokus på att 
fylla behov som ingen annan fyller.  
 

Alltså, man måste ha den krassa synen på den här typen av verksamhet. Jag menar, 
hade vi varit ett aktiebolag så hade ju våra ägare inte velat att vi skulle finnas kvar om 
inte det blir en tillräckligt lönsam affär. Är vi kooperation och inte svarar upp till 
behov – då ska vi heller inte finnas kvar. Så att även om vi då skulle kunna bedriva en 
väldigt lönsam verksamhet, men göra det mot våra kärnvärden, helt utanför våran 
verksamhetsidé, och där vi heller inte tycker att vi löste några andra behov än vad 
andra löser – då är det inte längre en kooperation, och då finns det ingen vits att 
bedriva den heller. Då är grunden borta. 

 
Som ägandeform hade kooperationen ett mycket handgripligt inflytande över de flesta av 
ledarnas verksamhet. Även om man i övrigt hade en mer tveksam inställning till hur 
värderingsstyrd organisationen är idag så är det kanske som en av ledarnas uttrycker sig så att 
man åtminstone måste tro på att kooperationen som företagsform har ett existensberättigande 
– ”annars kan man ju inte jobba här, höll jag på att säga, i alla fall inte på den nivån som jag 
jobbar på”. Synpunkten att den kooperativa strukturen kan försvåra beslutsfattandet i 
organisationen, eftersom den kräver konsensus bland en stor grupp av människor, förekom 
också.  
 
Kommentaren om att tron på den kooperativa formen som en organisationsform med 
berättigande är nödvändig för att kunna arbeta på en så pass hög position inom organisationen 
som undersökningsdeltagarna gör skulle kunna ses som ett visst stöd för förgivettagandet av 
att ledarna delar sin organisations värderingar. Det finns dock en maktaspekt i detta som 
vanligtvis inte lyfts fram eftersom frågan över huvud taget inte diskuteras (de Graaf, 2006). 
Denna kan ses som ett uttryck för det inflytande som diskursen har över 
undersökningsdeltagarnas verksamhet. Förutom att tala om vad som är och borde vara i 
organisationen är nämligen en annan funktion av diskursen att sätta upp gränser för vad som 
är möjligt respektive inte möjligt för en organisationsmedlem att säga (de Graaf, 2006).    
 
Värderingsdokumentet 
De flesta undersökningsdeltagarna tog spontant upp organisationens värderingsdokument 
under intervjuerna. Inställningen till relevansen av och kännedomen om detta varierade, på 
samma sätt som den allmänna inställningen till huruvida organisationen är värderingsstyrd 
eller inte har beskrivits vara delad. Mot bakgrund av hur många som spontant berörde den 
kooperativa grundvärderingen kan detta kanske synas förvånande, men generellt sett var det 
de fyra andra värderingarna som berördes i samband med värderingsdokumentet. Mest 
diskuterades värderingen omtanke i relation till miljön, uttryckt som ”hållbart samhälle”, 
vilket flera undersökningsdeltagare trodde skulle komma att bli allt viktigare.  
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De ledare som tyckte att värderingsdokumentet hade relevans för deras verksamhet beskrev 
värderingarna som en kontrollfråga, som magkänsla eller som en avstämningspunkt.  
 

Jag ser värderingar som riktlinjer i form av, inte att de styr verksamheten, men de är 
en avstämningspunkt för verksamheten. 

 
Det finns en idé som vi jobbar utefter och när vi gör verkstad så ska man alltid ställa 
kontrollfrågorna om de här grundläggande värdena som finns i 
[värderingsdokumentet]. Det är så den är tänkt. 

 
Man menade också att man måste låta denna ”kontrollfråga” få praktiska konsekvenser – är 
svaret att man inte kan leva upp till sina kärnvärderingar i ett visst fall, då får man också avstå 
från att utföra detta. 

 
Kärnvärdena blir ju ett sätt att applicera verksamheten, eller ett ständigt närvarande 
samvete eller kontrollfråga – ”Ska vi göra det här?” eller ”Ska vi köpa en helt ny 
affärsverksamhet” va, så blir alltid frågan kan vi göra det och utöva våra kärnvärden? 
Och göra ett bra arbete? Och kan man inte det, så får man avstå. 
 
Står det här projektet för de här värderingarna? Då är det okej. Men det kan inte vara 
så att det är värderingarna som driver fram vad vi ska göra. Så har jag försökt tänka 
och jobba efter hur man ska anv... De är en trygghet. De är liksom den här 
magkänslan.  

 
Det senare citatet säger mycket tydligt något som de tidigare bara implicerar: den roll som 
värderingarna upplevdes ha var förhållandevis passiv. Man tycktes inte se värderingen som ett 
mål att sträva mot med hjälp av medel i form av, för att även ta ett exempel från ett 
ovanstående citat, att köpa någon viss typ av affärsverksamhet. Istället tycks värderingarna 
vara ett medel för att se att man fortfarande är på rätt väg, bryter man inte mot värderingarna 
så har man en färdriktning som är moraliskt försvarbar. Detta förhållningssätt tycks ligga nära 
det som Newman och Fuqua (2006) kallar pliktbaserade förhållningssätt till etik även om de 
regler som följs inte är så situationsbundna och specifika som Newman och Fuqua 
karaktäriserar dem. Genom att jämföra med motsatsen till pliktbaserade förhållningssätt, 
väsenbaserade förhållningssätt som innebär en strävan efter att nå värderingarnas uppfyllelse 
som ett mål, framträder detta ännu tydligare.  
 
Alla undersökningsdeltagare resonerade dock inte på samma sätt. Någon uttryckte att 
värderingsdokumentet inte varit ett levande dokument men att man i dennes grupp gemensamt 
gått igenom dokumentet för att finna i vilka delar man själva kan tillämpa det i den typ av 
verksamhet som man själv bedriver. Ytterligare andra var mer kritiska och menade att 
värderingarna inte är tillämpade i hela organisationen och att de kanske inte heller passar hela 
organisationen.  
 

Ska man använda sig av det [värderingsdokumentet], så att säga, så bör man göra en 
relansering av dem [värderingarna] och då måste man ju också skapa lite det jag 
nämnde tidigare tror jag att, då måste man ju få det här engagemanget hos ledningarna 
så att de verkligen känner att "ja, men jag kan ställa mig bakom de här värderingarna 
och de passar bra i min organisation" och praktiskt: "vad får det för praktiska 
konsekvenser hos mig?" 
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Ytterligare ett förhållningssätt var att se värderingarna som ett ”brus”, något som störde själva 
kärnverksamheten. Gemensamt för de undersökningsdeltagare som intog en mer avvaktande 
hållning gentemot värderingsdokumentet tycks vara dels att man knappt stött på dokumentet 
under sin egen tid i organisationen och dels en känsla av att värderingarna är lite för 
självklara.  
 

Om det är om miljö, att ingen ska mobbas eller vad som står där, mångfald och så 
vidare. Det är jättebra naturligtvis, det är det ingen som ifrågasätter men sånt bubblar 
upp bara för att [ohörbart] målet inte är tillräckligt tydligt 

 
Mycket är grundläggande... vi ska vara justa och ärliga och öppna och... Jag menar 
som... eller hur? Alltså, ingen vill vara dum liksom, men det är ju ändå så att vissa 
saker är viktigare än andra, och framför allt kanske: vad blir de praktiska 
konsekvenserna av det här? 

 
Dessa senare uttalanden verkar tala i samma riktning som Packards (2001) resultat som säger 
att kännedom om organisationens värderingar verkar modererande på instämmandet i 
desamma. Shamir et al. (1993) gör ett annat uttalande i samma fråga: att 
organisationsmedlemmar inte genom ledarskap kan bibringas några nya värderingar. Det enda 
ledarskapet kan göra är att tala till de värderingar som medarbetarna redan har, medvetet eller 
omedvetet. Det skulle möjligen kunna tydas som att det ändå finns stora möjligheter att arbeta 
vidare med värderingarna eftersom alla undersökningsdeltagarna ändå tycks mena att 
värderingarna i sig är goda och att de därmed kan omfatta dem. I Weaver et al. (2005) ögon 
skulle detta kunna genomföras genom att den allra högsta ledningen verkligen i sitt praktiska 
handlande agerade etiska förebilder genom att handla i enighet med värderingarna. Deras 
agerande kan då ha påverkan på deras närmast underställda, vilka i sin tur påverkar de 
personer som är direkt underställda dem. På så sätt kan beteendet sippra ut i organisationen.  
 
Värderingarnas spridning och spridare  
Något som återkom i undersökningsdeltagarnas berättelser var i vilken grad man upplevde att 
värderingarna är spridda i organisationen. Vanligast förekommande var medvetenheten om att 
de som finns allra längst ut i organisationen kanske inte har den kännedomen om 
värderingarna som skulle vara önskvärd. Någon upplevde att det kan förekomma att 
medarbetare är av den uppfattningen att organisationen inte på något sätt är väsensskild från 
sina konkurrenter, och därför ska ha samma grundvalar för sitt handlande som konkurrenterna 
har – att fylla ägarnas fickor. 
 

Det är väl inte alltid som alla i vardagen kanske praktiserar de värden som finns på ett 
sätt som man önskar i bemötande av kunder och medlemmar eller sätt att driva affärer. 
Så det är ju någonting vi verkligen jobbar med 

 
Det fanns dock också en kritik mot att värderingarna i huvudsak bara uppfattas av den högsta 
ledningen och inte är spridda till organisationens alla bolag, ens när man talar på 
ledningsnivå.  
 

Men jag tror att man ska titta på det ett varv till innan man säger att det här är 
verkligen det som gäller för de övriga bolagen. Och ska man göra det så naturligtvis... 
Vill man göra det så måste man ju driva det aktivt så att alla vet det ute i... Den som 
står längst bort så att säga ska också veta... 
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Denna senare kritik är naturligtvis allvarlig mot bakgrund av den viktiga roll som ledarna tros 
spela i att sprida värderingarna inom organisationen. Brown et al. (2006) menar ju att det 
etiska ledarskapet är viktigt eftersom ledarna genom sitt agerande sätter en etisk standard för 
andra. Genom den position och status som ledarna har antas deras agerande, med detta 
synsätt, vara betydelsefullt för hur andra agerar, och undersökningsdeltagarna tycktes dela 
forskarnas syn på denna punkt.  
 

Det handlar bara om hur vi som ägare, hur vi som olika chefer då av olika valörer, hur 
vi lyckas hantera våra medarbetare och lyckas informera, utbilda dem i det här...  Och 
samtidigt så att säga kommunicera, positionera det här mot kund. Det är inget konstigt. 

 
Det är ju också någonting som du som chef och ledare måste bära med dig, för har inte 
du det själv då kommer du ju aldrig kunna föra det vidare i organisationen. 
 
 

Värderingarna vägda mot affärsmässigheten 
 
Konflikternas förekomst 
För de flesta undersökningsdeltagarna var konflikter mellan organisationens värderingar och 
den egna verksamheten ingenting som man upplevde inträffar särskilt ofta. Utgångspunkterna 
för att besvara den här frågan såg naturligtvis lite olika ut beroende på hur varje specifik 
undersökningsdeltagare uttryckte sin inställning till organisationens värderingar som sådana, 
men oavsett detta så var svaret ändå i många fall likartade.  
 

Jag ska säga att det i 90-95% av det som jag har jobbat med så uppstår inte de här 
problemen som kan uppstå då… 

 
 Alltså, jag upplever inte konflikt inom mig själv och i mitt dagliga jobb… 
 
Ombedda att ge exempel på situationer där dessa konflikter trots allt uppstått talade ledarna 
framför allt om mer extrema situationer, som till exempel kan röra organisationens, eller en 
del av organisationens, överlevnad. Värderingarna benämndes då som organisationens hela 
”idé”, och huvudfrågan var vad som ansågs väga tyngst: idén eller överlevnaden.  
 

I det där finns det lite konflikt därför det finns ju alltid i alla organisationer en risk att 
överlevnaden för den egna organisationen blir självändamålet, och det är absolut inte 
kooperationens idé. För att kooperationens idé är ju att svara upp till behov som finns 
och då organiserar man dem med ett gemensamt ägande det bli ju en ekonomisk 
förening i slutändan. Så att där någonstans kan det… Det kan ju finnas konflikter… nu 
tar jag mera… det blir ju, det blir ju konflikter liksom som kan dyka upp i vardagen då 
mellan en del av organisationens överlevnad och idén, då måste idén gå före även om 
det betyder att man kanske till och med lägger ner någon del i organisationen eller 
bildar något helt nytt för att klara upp det hela.  

 
Då kan det ju vara så att det ibland riskerar att bli en ”ja nu måste vi överleva”, vi 
bestämmer oss för att rädda affärerna, och då kan ju värderingarna åka lite åt sidan en 
stund. Man kanske tror att det är lättare att rädda affärerna vilket jag personligen inte 
tror, jag tycker att affärerna är en del, att idén är en del av att göra en lönsam affär. Det 
där kan vara en diskussion… lite till och från. 
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Kanske hänger denna syn på konflikterna som extremfall samman med den passiva roll som 
värderingarna tycks ha för ledarna. Om inte varje handling har organisationens värderingar 
som ett mål utan bara är ett medel för att se om en handling är okej att genomföra, så kanske 
inte vardagliga händelser problematiseras i en så hög grad. Jones (1991) menar ju att det finns 
sex faktorer som påverkar vilken moralisk intensitet en händelse upplevs ha. En situation som 
rör överlevnaden för en del eller rentav hela organisationen ger med all säkerhet konsekvenser 
för andra än den som fattar beslutet, när situationen väl uppstått så kan det komma att hända 
inom en överblickbar framtid och de drabbade kommer att vara ganska många. Det är ett 
typexempel på en situation med en hög moraliskt intensitet. När det istället gäller konkreta 
exempel på små, vardagliga saker som görs i organisationen utan att någon egentligen tycks 
reflektera aktivt över dem. En undersökningsdeltagare sa: 
 

För det här finns det ingen betalningsvilja för generellt i organisationen, det här är 
bara... det här är bara ett litet töntigt exempel egentligen. Men det visar någonting att... 
att det här med... om vi tar ekologiskt tänkande och så... det finns inte i resten av 
organisationen. Där ser man mycket mer krasst på pengarna. När man kommer till 
verkligheten, då ser man mycket mer på pengarna än på värderingsgrunderna  

 
Som en fortsättning på detta resonemang efterlystes att någon vågar lyfta frågan om hur det de 
facto ser ut i organisationen, jämfört med hur det skulle se ut om värderingarna genomsyrade 
alla organisationens handlingar. För att kunna åtgärda gapet däremellan, om man vill det, så 
måste man se vad det får för konsekvenser och vara beredd att ta de konsekvenserna, menades 
det. Sammantaget handlar det alltså om att om dessa konkreta saker ska kunna åtgärdas så 
måste de först lyftas upp till att uppfattas som en situation med en moralisk intensitet. De 
faktorer som Jones (1991) föreslår skulle kunna vara till hjälp i ett sådant arbete.  
 
Ekonomisk effektivitet för att sprida värderingar 
Ett förekommande sätt att bemöta konflikter mellan ekonomisk effektivitet och värderingar 
var att se den ekonomiska effektiviteten som själva grundbulten för att kunna sprida 
organisationens värderingar. I detta förhållningssätt ligger att organisationens överlevnad har 
en överordnad betydelse eftersom organisationen bara genom att finnas kan förmedla sina 
värderingar. 
 

Alltså, vad jag säger då är ju egentligen att många av de mjuka frågorna kanske kan 
stå i strid med de... mot de ekonomiska frågorna [ohörbart] tycker är viktiga, Och det 
är väl bra att man har de andra frågorna, men en föreutsättning sedan för långsiktig 
överlevnad det är ju att man har ett... att man har en effektiv och rationell verksamhet 
och ger lite resultat så man kan investera i nytt. Är inte det uppfyllt då kommer de 
frågorna före de mjukare frågorna 

 
Vi kan ju säga såhär att det är vi som har ljuset, vi säger ju... Vi har klarheten... "Den 
här föreningen kommer inte att finnas kvar om fyra år". Då kan de sitta där och prata 
om sina konsumentfrågor och vara snälla med sina anställda, men vad hjälper det om 
fem år? Då finns de inte kvar.  

 
Att inte låta de ekonomiska argumenten väga tyngst i en situation som gäller organisationens 
överlevnad och fortlevnad är utifrån detta synsätt att överlämna marknaden till konkurrenter 
som inte omhuldar samma värden som den egna organisationen. I resonemanget synes ett 
avsteg från den tidigare användningen av passiva värderingar som medel: här är istället 
värderingarna, genom organisationens existens, målet. Med en hänvisning till att 
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värderingarna är vad alla vill är det istället den ekonomiska effektiviteten som får ikläda sig 
rollen av medel. Här speglas just den oklarhet över sambandets riktning – om det är 
lönsamheten som ger företag möjlighet att även lägga tonvikt på värderingar eller om det är 
ett värderingsfokus som gör företaget lönsamt – som Tsalikis och Fritsche (1989) omnämner.  
 
Värderingar för att nå ekonomisk välgång  
Ett annat förhållningssätt var att se hur värderingarna lägger grunden för kommersiell 
framgång, genom att värderingarna lägger en grund till att människor ska vilja välja 
organisationen.  
 

Fokus på affärsnytta är lika viktigt som det här fokus på värderingar och 
konsumentnytta. Och det är när man får balans mellan dem med den här 
yin/yangförhållandet, det är då man skapar en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Om 
man bara fokuserar på värderingar och struntar i affärerna, så kommer man inte så 
långt. Och om man bara tittar på affärerna, men struntar i att se till att man har en 
tydlig profil och att man är ankrad i värderingar och står för någonting, då blir man... 
då får man ingen styrning. Då vet ju inte folk vad som är vikigt. 

 
Jag tror att de är en nödvändighet båda två... Eller tror, så är det ju liksom. De mest 
framgångsrika företagen har ju också starka... Man kan kalla det värderingar eller 
principer eller... Alltså någonting som gör att det... Vi vet vart vi ska. Det är ju det det 
handlar om. Och då tror jag att det kan, alltså, att det rent mänskligt drag: man 
fokuserar på en sak i taget. "Gud, vi måste vända lönsamheten", då fokuserar vi på det, 
bara det. Istället för att tänka "samtidigt som vi gör det så ger vi... så bygger vi 
grunden för varför fler ska välja oss" 

 
Detta resonemang återför värderingarna till att vara ett medel, men inte på riktigt samma sätt 
som när de skulle fungera som kontrollfråga för att se att organisationen befann sig på rätt 
väg. Målet är här istället den ekonomiska nyttan.  
 
Den senare kommentaren säger samma sak som Sturdivant och Ginter (1977): att 
framgångsrika företag har ett fokus bortom vinsten. Samtidigt verkar det ekonomiska fokus 
som framträder i detta tema ligga i linje med det Tsalikis och Fritsche (1989) säger om att 
affärsetik är speciellt viktig för företagens marknadsavdelningar eftersom det är de som i 
första hand har uppdraget att kommunicera med och tillfredställa kunderna.  
 
 

S l u t s a t s e r  
 
Intresset för etik och moral i organisationer har haft flera bottnar. En har varit att genom ett 
etiskt förhållningssätt i organisationen undvika skandaler, och samtidigt har många 
antaganden gjorts om ett samband mellan lönsamhet och moraliska företag. Ledarskapet har 
ofta setts som en nyckel till att skapa just en moralisk organisation, och det har talats om att 
styra med värden. Vilka värden som ska vara föremålet för denna styrning har dock varit mer 
oklart. Utifrån denna bakgrund har föreliggande studie tillkommit för att belysa två 
frågeställningar. Den första av dessa var att undersöka hur ledarnas relation till vissa, 
specifika värderingar – nämligen de värderingar som den organisation de är verksamma inom 
har utarbetat som sina – ser ut. Det andra syftet var att, med denna relation som fond, 
undersöka hur ledarna själva upplever sambandet mellan värderingar och ekonomiska 
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effektivitet (som ska leda till lönsamhet): om någon konflikt upplevs, och i så fall hur denna 
konflikt hanteras av ledarna.  
 
Den första frågeställningen tjänade som en bakgrund till de intressekonflikter och 
hanteringsstrategier som ledarna upplevde. Temana nutid, dåtid och framtid, den kooperativa 
grundidén, värderingsdokumentet och värderingarnas spridning och spridare ger sammantaget 
en bild av detta. Det som kanske är allra tydligast i denna bild är att spridningen mellan 
undersökningsdeltagarna var stor vilket visar på en heterogenitet i urvalet och den vikt som 
historien och framtiden ges framför allt av dem som upplever sig stå närmast organisationens 
värderingar. Resultaten understödjer antagandet om att en organisations ledare inte per 
automatik kan antas dela dess värderingar, vilket bland annat Shamir et al. (1993) pekat på. 
Detta ger implikationer för kommande forskning på området, då det pekar på vikten av att 
definiera på vilket sätt man vill undersöka värderingar. Värderingar, och etik, tycks ofta vara 
något som en ledare antas förmedla – utan att sökarljuset sätts på vilka värderingar ledaren 
har. En förståelse för detta kan vara att ledaren implicit antas dela organisationens 
värderingar, något som detta resultat visar är ett farligt antagande.  
 
Frågeställningen rörande hur undersökningsdeltagarna upplevde att värderingarna fungerar i 
deras praktik och verksamhet berördes framför allt i temana konflikternas förekomst, 
ekonomisk effektivitet för att sprida värderingar och värderingar för att nå ekonomisk 
välgång. Den kanske mest framstående aspekten i detta var att ledarna tycktes använda 
hanteringsstrategier inte för att lösa konflikter utan för att inte ens uppleva att de inträffar. 
Förförståelsen var i detta fall att ledarna först skulle uppfatta en konfliktsituation för att sedan 
reagera på denna med någon form av handlingsstrategi (Jones, 1991; May et al., 2003). Vad 
resultatet visar är istället att undersökningsdeltagarnas strategier i många fall föregår själva 
konflikterna: majoriteten av undersökningsdeltagarna fann att konflikterna normalt sett inte 
förekom och bara ett fåtal kunde peka ut mer vardagsnära situationer där intressekonflikter 
faktiskt uppstod. Anledningen till denna relativa omedvetenhet tycks vara att 
undersökningsdeltagarna redan innan en konflikt uppstår har hanteringsstrategier som gör att 
konflikten inte alls uppfattas. Dessutom visade ledarnas resonemang på att det inom 
organisationen inte finns någon samstämmig bild om huruvida värderingarna är ett mål att 
sträva mot eller ett medel att använda på vägen dit.  
 
Vad som också framträdde i studiens första del var teman som inte direkt gick att diskutera 
utifrån den traditionellt normativa litteraturen på affärsetiksområdet. För dessa teman – nutid, 
dåtid och framtid och den kooperativa grundidén – fick diskursbegreppet och 
historieberättandet lyftas in för att ge mer klarhet i hur dessa skulle kunna förstås. Inom 
diskurstänkandet finns en tydlig maktaspekt (de Graaf, 2006), och skulle en studie 
motsvarande denna göras med en mer uttalad vilja att utforska just detta så skulle även övriga 
teman kunna belysas ur en sådan synvinkel, något som dock låg utanför ramen för 
föreliggande frågeställning.  
 
Den inre generaliserbarheten, till den egna organisationen, torde vara god i studiens båda 
frågeställningar då urvalet gett ett brett spektrum av uppfattningar och därmed kunnat 
uttömmas. Den yttre generaliserbarheten kan antas vara låg i de delar av resultatet som berör 
organisationsspecifika förhållanden. Det finns dock ingen anledning att anta att detsamma 
skulle gälla för resultatets mer generella delar där resultatet skulle kunna vara tillämpligt även 
på andra organisationer som säger sig vara värdestyrda. När det till exempel gäller resultatet 
som pekar på att man inte kan anta att ledare per automatik delar organisationens värderingar 
råder samstämmighet med tidigare forskning (Packard, 2001; Shamir et el., 2003). På samma 
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sätt går resultatet att ledarna inte reagerar på allt för vardagliga händelser i linje med Jones 
(1991) syn på att en situation måste ha en viss moralisk intensitet för att uppmärksammas.  
Metoden för urval spelar också in i bedömningen av studiens kvalitet. Urvalet skedde i detta 
fall med hjälp av en kontaktperson i organisationen, vilket kan vara ett förfaringssätt med 
komplikationer. Risken finns att en kontaktperson har ett intresse av att styra resultatet i en 
viss riktnng och därmed i första hand väljer undersökningsdeltagare som antas ge den bild 
som man vill förmedla. Den breda belysning som undersökningsdeltagarna gett 
undersökningens frågeställning talar dock emot sådana farhågor. Undersökningsdeltagarna 
valdes utifrån önskade parametrar för att ge en bred bild av uppfattningen om organisationens 
värderingar, och resultatet visar att denna strävan har lyckats.  
 
Det är också möjligt att andra datainsamlingsmetoder hade kunnat ge ett delvis annat resultat. 
Det är till exempel så, som Kvale (1997) påpekar, att det som intervjun fångar är 
undersökningsdeltagarnas talade uppfattning, vilket bortser från aspekter som det sociala 
samspelet som agerandet tar plats i och agerandets emotionella aspekter. Dessutom är den 
kvalitativa intervjuformen i hög grad beroende av det samspel som kommer till stånd mellan 
intervjuare och den intervjuade. En medvetenhet om dessa begränsningar är nödvändig när 
resultatet läses, men bör kompletteras med att ingen datainsamlingsmetod är komplett. Det 
hade till exempel kunnat vara intressant att göra en motsvarande studie med en datainsamling 
i form av observationer för att fånga det verkliga agerandet. Samtidigt hade ett sådant 
förfaringssätt kunnat missa det som denna undersökning verkligen belyser, nämligen den 
förståelse och upplevelse som ledarna har för inom studiens område.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att undersökningens viktigaste resultat var stödet av 
antagandet om att ledare i en organisation inte per automatik delar organisationens 
värderingar, vilket manar till uppmärksamhet för när sådana antaganden implicit görs, och att 
ledare tenderar att använda hanteringsstrategier inte bara för att lösa etiska konflikter utan för 
att undvika att uppfatta att de finns. Det tycks framför allt vara situationer med en låg 
moralisk intensitet som förbises trots att dessa kan vara nog så viktiga i ett större perspektiv. 
Rent praktiskt kan denna förståelse komma till användning för värdestyrda organisationer 
genom att den tydliggör vikten av att undersöka de värderingar som 
organisationsmedlemmarna tagit till sig, och förståelsen för att beslutssituationer måste ges en 
viss moralisk intensitet för att ens kunna bli föremål för ett etiskt förhållningssätt möjliggör 
ett arbete där vardagsnära situationer kan tas upp till diskussion och därigenom 
medvetandegöras och bli föremål för förändring. En sådan förändring kan vara mycket värd, 
sedd mot de tankegångar som förordar ett etiskt förhållningssätt som ett sätt att undvika 
kostsamma – i både moraliskt och ekonomiskt hänseende – skandaler och affärer.  
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