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Sørg for at jeres værdier betyder noget  

(P.M. Lencioni: Make Your Values Mean Something, Harvard Business Review, July 2002: s. 113-117) 
 
“Skåltale!” 

Den etiket bliver tit - lidt skeptisk - sat på de flotte ord, når en moderne virksomhed over for sine kunder og 
andre interessenter bedyrer, at man lægger vægt på respekt, integritet, helhedsorientering, bæredygtighed 
og den slags. Det svarer nærmest til at man vil gøre ”kvalitet” til sit særkende. Hvilken virksomhed med 
respekt for sig selv, vil ikke hævde at man udmærker sig i markedet ved sin høje kvalitet? 

Patrick Lencioni, der driver en konsulentvirksomhed i Californien med speciale i udvikling af toplederteams 
fortæller i denne lille artikel, hvordan man undgår at blive beskyldt for at holde skåltale, når det drejer sig 
om firmaværdier. 

For mange ledere devaluerer firmaværdierne, når de lægger dem frem for medarbejderne i en misforstået 
tro på, at det er man skam nødt til som leder af en virksomhed. Umærkeligt og uden bevidst at ville det, 
lægger lederen luft imellem sig og værdierne – med sit tonefald, det oversmarte slideshow og den tillærte 
begejstring. Med mindre ordene virkelig føles sande på medarbejdernes egne kroppe, gennemskuer de 
showet og risikerer at blive lidt mere kyniske i holdningen til virksomhed og ledelse. 

Forfatteren synes, det er synd og skam, fordi stærke, fælles værdier er helt centrale for enhver organisation, 
der vedvarende skal hænge godt sammen og yde gode præstationer. Han påpeger dog, at firmaværdierne 
kan have meget forskellig karakter: 

Kerneværdier er de basale værdier, der gælder i alle situationer. Alle i virksomheden kender dem og har 
dem under huden. De kan ikke fraviges uanset omstændighederne. Hvis Arthur Andersen havde haft nogle 
af værdierne foroven (integritet f.eks.) som kerneværdier, ville revisionsgiganten måske stadig eksistere? 

Tilstræbte værdier er værdier, som virksomheden ikke praktiserer i dag, men man vil gerne nå frem til at 
gøre det. En virksomhed, der tidligere har haft et offentligt monopol, men nu skal forberede sig på 
markedsvilkår, kan have ”konkurrencebevidsthed” som tilstræbt værdi. Imidlertid skal den nøje overveje, 
hvornår det er klogt at melde ud, hvis virksomheden som kerneværdi hidtil har haft ”kun det perfekte er 
godt nok”. Måske vil den ny tilstræbte værdi forvirre medarbejderne, indtil noget af den hidtidige 
perfektionisme er begravet. 

De nødvendige-men ikke tilstrækkelige værdier er dem, man må have for blot at være med, altså 
”integritet”, ”kvalitet” og den slags. 

Værdier ved et tilfælde er de værdier, der spontant vokser frem blandt medarbejderne, og som viser sig 
bevaringsværdige. Som i en række stærkt innovative virksomheder, hvor ”familiefølelse” kan være en meget 
nyttig værdi, når risikoen for udbrændthed og stress er overhængende. 

Lancioni slutter af med tre rigtig gode råd til toplederne: 

1. Vær autentisk indtil det aggressive Forskellen imellem kerneværdier og nødvendige-men ikke 
tilstrækkelige værdier er, at de første er virksomhedens ledere parate til at sætte alt ind på, at de synligt 
efterleves. Det ekstreme eksempel er Ross Perot, der som topchef for sin dataservicekoncern EDS satte et 
privat kommandoraid ind i revolutionens Iran i 1979 for at befri nogle af firmaets medarbejdere, der var 
blevet interneret som gidsler af de fundamentalistiske studenter. 

2. Gør processen til din Topledelsen kan ikke blot overlade det til personaleafdelingen at indarbejde 
værdierne i organisationen. Der skal trækkes på de samlende symbolfigurer d.v.s. en evt. stifter og 
topledelsen, der må tegne værdierne og processen sammen med en lille kerne af støtter. ”Tegne” betyder 
her at gå foran og bruge sig selv som eksempel. Helst igennem længere tid – ligesom god vin modnes 
firmaværdier med tiden. 
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3. Flet kerneværdierne ind i alt Værdier, der ikke gennemsyrer de fleste af virksomhedens aktiviteter 
fortjener ikke betegnelsen ”kerneværdier”. De skal udover skåltaler, plancher og tryksager indgå som 
kriterier i belønningssystemet og i personaleudviklingssamtalerne, i den interne uddannelse, i 
udviklingsprocesser og selvfølgelig i de fortællinger eller ”heltehistorier”, der skal samle virksomheden og 
give den fælles identitet. Det lyder – og er – meget amerikansk; men gentagelse fremmer altså 
forståelsen!   

Anmeldt af  Henrik W. Bendix 
 
 


