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Hur många olika värderingar finns det? Svaret beror på 
vem man frågar och om man gör en distinktion mellan 
normativa och personliga värderingar eller inte. Som 
exempel kan nämnas att Abraham Maslow identifierade ett 
60-tal olika värderingar som en bas för sin behovstrappa 
medan socialpsykologen Milton Rokeach beskrev 36 (18 
plus 18) värderingar och definierade dem som ”terminal 
and instrumental values”. Utifrån erfarenheter och kunskap 
i textanalys uppskattade professor emeritus Brian Hall 
och lingvisten Benjamin Tonna att det finns 500 ord 
som illustrerar personliga värderingar. De reducerade 
de 500 till de 125 mest utmärkande och representativa 
värderingsorden.

Point of Values system av värderingar utgår framförallt 
från Tonnas och Halls arbete men även ifrån Maslow och 
Rokeach. I Point of Values system representeras varje 
värdering av tre synonymer i definitionen vilket innebär 
att även om det är 128 värderingsord som rangordnas, så 
omfattar systemet hela 384 värderingsord.

En valideringsprocess med de första 2500 personerna som 
använde Point of Values rangordningsprocess resulterade 
i att 71% ansåg att rangordningen visade i hög grad 
överensstämmelse med det som var viktigast och mest 
meningsfullt för dem just nu och 21 % ansåg att det var en 
rimlig grad av överensstämmelse.

1 Values Shift. A Guide to Personal and Organizational Transformation, Brian Hall

Värderingar utgör kärnan i vem vi är, för både individer och 
organisationer. Värderingar syns inte men de kommer till 
uttryck i våra attityder, prioriteringar och beteenden. De 
påverkar våra dagliga beslut och aktiviteter.

Det finns olika sätt att se på värderingar. Vi på Point of 
Value gör en distinktion mellan normativa och personliga 
värderingar. Normativa värderingar är de ofta oskrivna 
regler och överenskommelser vi har i familjer och i 
samhället för att kunna passa in och bli accepterade medan 
personliga värderingar berättar om vad som är viktigt 
för oss, vad som driver oss, vad vi drömmer om. Dessa 
personliga värderingar utvecklas och förändras genom livet.1

Varje individ har cirka 20–50 personliga kärnvärderingar 
under livet. Dessa utgör individens egen värdegrund, en 
slags dynamisk konstellation av kärnvärderingar, som ofta 
förblir stabil efter 20 års ålder. I varje givet ögonblick är det 
ca 5–10 prioriterade värderingar från denna värdegrund som 
är särskilt viktiga för de beslut vi fattar och de prioriteringar 
vi gör. Dessa personliga kärnvärderingar förändras och 
utvecklas till följd av avgörande upplevelser i livet som till 
exempel förändringar på arbetsplatsen, sjukdom, dödsfall, 
förälskelse och existentiella frågor.

Om 
värderingar.
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Rangordning handlar om att lägga saker i prioritetsordning 
och det är detta man gör med Point of Values interaktiva 
verktyg Value.Online. När man gör rangordningen vägs 
2–4 olika värderingar mot varandra och man bestämmer 
sig för vad som är vik-tigast just nu. Dessa val mellan 
värderingsorden speglar hur vi i vardagen väger olika 
värderingar mot varandra. När man till exempel lyssnar på 
en föreläsare så viktar man; ska jag avbryta för att fråga, vad 
ska jag anteckna, det där har jag redan hört – ska jag nämna 
det? Man viktar vad som är viktigast och i och med det, 
väger man olika värderingar mot varandra.

Varför 
rangordnar 
man?
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Hur hänger värderingarna 
samman?
Värderingar kan utvecklas på olika sätt. Generellt sett kan 
man säga att vi utvecklar grundläggande värderingar tidigt 
i livet, till exempel att det är viktigt att vi är beroende av 
andra. Sen kommer vi i en annan fas i livet där vi vill stå på 
egna ben och där oberoende blir mycket viktigare och ännu 
längre fram i livet kanske ömsesidighet blir den rådande 
värderingen. Det innebär inte att vi avstår från beroende och 
oberoende som värderingar, de fungerar som byggklossar 
och kan till exempel ingå i en konstellation av begreppet 
ömsesidighet.

Vi viktar värderingar olika genom livet. Om man är 55 år och 
blir av med jobbet så ställer man sig kanske frågor såsom 
vem är jag nu, vem behöver mig och kan jag vara till nytta? 
I en sådan identitetsskapande period blir grundläggande 
värderingar åter prioriterade, men man har samtidigt med 
sig sin livserfarenhet vilket gör att man därmed sannolikt 
värderar annorlunda än man gjorde tidigt i livet när de 
grundläggande värderingarna etablerades.

Hur fungerar rangordningen?
År 2018 lanserade Point of Value en ny algoritm för 
rangordning. Algoritmen har utvecklats vid Lunds tekniska 
högskola 2017–2018 av Björn Söderström och Cesar Ojeda 
och ligger till grund för deras masteruppsats. Algoritmen 
har testats både genom simulering och med verkliga 
testpersoner. Personen som rangordnar ställs inför 2–4 
värderingsord med definitioner som ska rangordnas; 1 för 
den högst rankade värderingen, 2 för den näst högsta och 
så vidare. Under rangordningens gång ställs värderingar 
i relation till varandra tills att personens just nu mest 
prioriterade värderingar har kartlagts. Anledningen till att 
det är endast upp till 2–4 värderingsord i taget som ställs 
mot varandra är vår hjärnas begränsade förmåga att hålla 
fler än 3–5 parallella process i minnet samtidigt.2

2 The Magical Mystery Four: How is Working Memory Capacity Limited, and Why, N. Cowan, 2010
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Uppbyggnad och teorier bakom.
Resultatet av rangordningen presenteras med hjälp av 
kartor och grafer där Meningskartan är en av Point of 
Values huvudkartor. Den andra är Kongruenskartan. De 
värderingar som individen prioriterar främst en gång eller 
flera i rangordningen hamnar i Meningskartans översta 
fält kallat ”kärnvärderingar”. De 10 allra högst prioriterade 
värderingarna är dessutom fetstilade för att underlätta för 
individen att hitta dem. Övriga värderingar hamnar i den 
undre delen av Meningskartan. Det betyder inte att de är 
oviktiga utan att just nu är de inte prioriterade.

Meningskartans uppbyggnad har som utgångspunkt 
utvecklingsteorier inom fyra huvudområden: 
språkutveckling, psykologisk utveckling, spirituell utveckling 
samt teorier kring vuxen- och ledarutveckling. Den 
forskning och teorier om medvetande- och vuxenutveckling 
som vi har använt oss av kommer från Erik H. Erikson, 
Jean Piaget, Robert Kegan, Abraham Maslow, Lawrence 
Kohlberg, Frederic Laloux, Bill Torbert mfl. Sist i denna 
skrift hittar du en lista på litteratur och artiklar om du vill 
fördjupa dig inom medvetandeutveckling eller veta mer om 
värderingar och värderingskongruens.

Menings-
kartan.

Cyklerna på Meningskartan representerar tre 
övergripande utvecklingsfaser:

Cykel 1 - Grund
Denna cykel illustrerar grundläggande behov för överlevnad 
och en period i livet då vi skapar och omskapar vår identitet. 
De värderingar och behov som till exempel trygghet och 
tillgivenhet kan vara prioriterade.

Cykel 2 - Fokus
Denna cykel illustrerar den del av livet då vi praktiserar 
och utvecklar vår identitet. Värderingarna i denna cykel 
utgör kriterierna för vardagens alla beslut som exempelvis 
rättvis, lugn, prestera, ärlig, kunnig med mera. Dessa 
värderingar är förhållningssätt, sätt att vara som också kan 
vara strategier för att nå de värderingar som motiverar och 
inspirerar oss.

Cykel 3 - Vision
Denna cykel handlar om våra visionsvärderingar och 
illustrerar det vi strävar efter, det som motiverar och 
inspirerar oss att fortsätta utvecklas och är ofta mer 
komplexa värderingar som t ex integrera och transformera.
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CYCLE 1 .  GRUND

Trygg

Ti l lgivenhet

Stödja

Vänlig

Välkomna

Återgälda

Sinnl ig

Utforska

Hjälpsam

Sparsam

Undersöka

Hoppas

Kondit ion

Kommunicera

Nyfiken

Resonera

Felbarhet

Effektiv

Ärlig

Autentisk

Generös

Tjäna

Vital isera

Rättvis

Samarbeta

Föreställa

Vägleda

Samverka

Estetisk

Kreativ

Lugn

Empati

Lyhörd

Demokratisk

Holist isk

Utveckla

Samhällsbyggare

Involvera

Medmänskl ig

Uppehälle

Händig

Efterl ikna

Beroende

Framträda

Tradit ioner

Beröm

Äga

Distansera

Tröst

Respekt

Lyda

Pålit l ig

Discipl inerad

Skoja

Korr igera

Närhet

Självkontrol l

Medlem

Flit ig

Hedra

Tävla

Arbeta

Ansvarig

Tålamod

Hänsynsful l

Konsekvent

Övertygad

Ekonomisk

Utbi ldad

Prestera

Lojal

Glad

Fokusera

Oberoende

Hälsosamt

Kvalitet

Öppen

Kunnig

Humor

Anpassa

Bestämd

Uppskatta

Medveten

Init iera

Ödmjuk

Etisk

Realist isk

Utöva

Förvalta

Handel

Skapa

Mening

Inkludera

Balansera

Altruist isk

Förlåta

Leda

Förtrol ig

Vis

Forska

Avslöja

Sinnrik

Innovativ

Medkänsla

Vetenskaplig

Aktivist

Arkitekt

Utmana

Objektiv

Varsebl i

Integrera

Ömsesidig

Intuit iv

Hela

Komplettera

Enkelhet

Osjälvisk

Plural ist

Uttolkare

Ombud

Bevara

Budbärare

Inspirera

Transformera

Samevolutionär

Närvaro

Vital itet

Vetande
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Meningskarta.
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3 In The Universe Next Door, James Sire says, “a worldview is a commitment, a fundamental orientation of the heart, that 
can be expressed as a story or in a set of presuppositions (assumptions which may be true, partially true or entirely false) 
which we hold (consciously or subconsciously, consistently or inconsistently) about the basic constitution of reality, and 
that provides the foundation on which we live and move and have our being.” (p. 17). In Naming the Elephant, he tightens 
his worldview definition to the following: “A worldview is a set of presuppositions (assumptions which may be true, partially 
true or entirely false) which we hold (consciously or subconsciously, consistently or inconsistently) about the basic makeup 
of our world.” (p. 19).
4 En lingvistisk prototyp är ett ord från en särskild kategori som bäst representerar den kategorin. Till exempel så är stol en 
lingvistisk prototyp för begreppet möbel.  I detta sammanhang är alltså varje kolumn en kategori (en världsbild) och varje 
värderingsord är en prototyp som representerar en aspekt av den världsbilden.

Varje cykel består av 3 kolumner. Varje kolumn illustrerar 
en generaliserad världsbild (World View, Weltanschaung), 
det sätt på vilken en person uppfattar världen. En 
världsbild är också en övergripande föreställning om 
världen från en bestämd ståndpunkt.3 Det unika med 
Meningskartan är att den ger perspektiv på världen i termer 
av personliga värderingar då varje kolumn är en världsbild 
som representeras av ett antal värderingsord. Varje 
värderingsord är en lingvistisk prototyp4 som representerar 
en aspekt av kolumnens världsbild. Det innebär att 
värderingsorden i Meningskartan alltid är bundna vid 
respektive kolumn.

Det är lätt att tro att Meningskartan beskriver en 
sekventiell resa från vänster till höger i uppmärksamhet 
och medvetande genom livet. Så är det på ett sätt men till 
skillnad från andra utvecklingsteorier är Point of Values idé 
att vi som personer omfattar alla 9 kolumnerna hela tiden 
men att vi i olika faser och situationer har en kombination 
av två eller fler kolumner (världsbilder) vilka dominerar 
våra prioriteringar och beteenden. 

Vad illustrerar då de olika kolumnerna, vilken världsbild och 
förhållningssätt till andra står de för? Kortfattat beskrivet 
så handlar kolumn 1 och 2 om våra mest grundläggande 
behov som människa. Kolumn 3 handlar om att det jag gör 
har en nytta, också för andra. Värderingarna i kolumn 4 
står för kvalitet medan kolumn 5 står för service, empati 
och att förstå andra människor i deras situation. I kolumn 
6 står samarbete och gemensamt risktagande i fokus 
medan i kolumn 7 har samarbetet blivit mer integrerat och 
värderingarna handlar mer om att till exempel vara holistisk 
och balansera. Kolumn 8 handlar om våra inneboende 
drivkrafter och kolumn 9 illustrerar transformation.

Det gemensamma för de flesta utvecklingsteorier är att de 
beskriver generella stadier av utveckling genom livet. På 
nästa sida ges en översiktsbild av några utvecklingsteorier 
jämfört med Point of Values cykler och relationsinriktning.
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E2
Impulsive

E3
Self-protective

E4
Conformist

Loevinger

Adult development
E5
Self-aware

E6 
Conscientious

E7
Individualist

E8
Autonomous

E9
Integrated

Rooke & Torbert

Leadership 
development

Opportunist
Wins any way 
possible.

Diplomat
Avoids confl ict.

Expert
Rules by logic and 
expertise.

Achiever
Meets strategic 
goals.

Individualist
Operates in 
unconventional 
ways.

Strategist
Generates 
organisational and 
personal change.

Alchemist
Generates social 
transformation.

Adult development

Kegan
First order
the Impulsive mind 

Second order
the Imperial mind

Third order
the Socialized mind

Fourth order
the Self-authored mind

Fifth order
the Self-transforming mind

Level 1  (Pre-Conventional)Kohlberg

1.  Obedience 
and punishment 
orientation

2.  Self-interest 
orientation

3.  Interpersonal 
accord and 
conformity

Moral development

Level 2 (Conventional) Level 3 (Post-Conventional)

4.  Authority and 
social-order 
maintaining 
orientation

5.  Social contract 
orientation

6.  Universal ethical 
principles

Foundation.
I f  these values 
are not in place, 
relationships are 
under pressure.

Point of Value.

Usefulness.
Practical 
and valuable 
transactions.

Merit.
Excellence in every 
transaction.

Steps

Point of Value 
Relationship 

orientation

Foundation
Cycle of Self-Worth

Focus
Cycle of Self Expression

Vision
Cycle of Self less Expression

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Servant.
Attentive to the 
concerns of others.

Co-creation.
Partnering and 
risking a better 
future.

Integration.
Pioneering new 
collaboration.

Direction-finding. 
Trust,  sustaina-
bil ity,  and 
transformation.

En jämförelse mellan teorier om 
medvetandeutveckling. Point of Value, 2019.
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Kartläggningen – samtal om 
vad värderingarna står för.
Rangordningen som görs online är ingen test eller analys 
utan en utgångspunkt för samtal i syfte att skapa insikt, 
tillit och förtroende. Man rangordnar vad som är viktigt och 
detta genererar en översiktskarta över vilka värderingar som 
är mest betydelsefulla och angelägna, vilka drivkrafter och 
engagemang som styr prioriteringar och handlingar.

Efter rangordningen träffas deltagarna som gjort 
rangordningen med en Point of Value facilitator för att 
kartlägga värderingarna. Man utgår från meningskartan som 
genere-rats av rangordningen för ett samtal om vad som 
ligger bakom värderingarna. Kartläggningen lägger stor vikt 
vid de värderingar som individen vill se mer av och handlar 
om hur individen och gruppen kan agera för att praktisera 
mer av dessa värderingar.

En autentisk dialog bygger på att varje människa vill 
bli hörd och förstådd för den hen är. Det är grunden för 
uppriktig kommunikation mellan människor oavsett 
kulturell bakgrund. När en person förstår sin historia och 
formulerar vad som är viktigt för denne, blir det lättare att 
göra val för att praktisera sina värderingar och med detta 
kommer en ökad motivation.
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5 Values Congruence and the Differences Between the Interplay of Personal and Organizational Value Systems, The 
Leadership Challenge, Posner & Schmidt, 2008
6 The Value of Value Congruence, Edwards & Cabe, 2009

Samstämmighet mellan 
värderingar. 
Flera undersökningar visar att människor som har insikt 
och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer 
engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på 
jobbet. Kan de dessutom hitta samstämmighet mellan 
sina egna värderingar och arbetsplatsens är effekten ännu 
större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare 
som har insikt om både sina personliga värderingar och 
organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare 
att fatta beslut. Forskningen är klar på denna punkt.5 Men 
hur går man tillväga?

För att uppnå kongruens mellan individ och verksamhet 
behövs ett mellanliggande, nödvändigt steg. Omfattande 
studier visar att det steget handlar om tillit och 
kommunikation.6 I organisationer sker detta i ett arbetslag 
där individer känner sig hemma. Det är där man har 
möjlighet att praktisera (eller inte praktisera) sina 
värderingar. Därför är det arbetslaget, teamet, som är 
bryggan mellan individen och organisationen och nyckeln 
till att uppnå värderingskongruens. Arbetslagets kultur är de 
gemensamma beteenden och prioriteringar som arbetslaget 
står för och som gruppen framhåller.

Kongruens.

7 Values Congruence and the Differences Between the Interplay of Personal and Organizational Value Systems, The 
Leadership Challenge, Posner & Schmidt, 2008 and Posner B. Z. (2010). Another Look at the Impact of Personal and 
Organizational Values Congruency.

Studier av bland annat Barry Z. Posner och andra7 visar att 
ökad insikt och förståelse för egna värderingar är den enskilt 
största bidragande faktorn till ökat arbetsengagemang, 
motivation, och mindre stress i arbetslivet. Vi på Point of 
Value fokuserar därför vårt arbete först på att öka individens 
insikt om sina egna värderingar för att sedan i nästa steg 
stödja arbetslaget att formulera och anta gemensamma 
värderingar och avsiktligt skapa en organisationskultur som 
harmonierar med organisationens mål och syfte. På så sätt 
kan man öka kongruensen och få en positiv arbetskultur 
där både individen trivs, arbetslaget presterar och 
organisationen är framgångsrik.

Ett viktigt verktyg för att jobba med värderingar och team är 
Kongruenskartan. Den bygger på samma rangordning som 
Meningskartan men grupperar värderingarna på ett annat 
sätt.



1212

Kongruenskartan – 
uppbyggnad och användning. 
Samtliga kärnvärderingar från Meningskartan är 
fetmarkerade i Kongruenskartan. Kolumnerna i 
Kongruenskartan har samma innebörd som i Meningskartan 
men kolumn 1 och 2 är sammanslagna liksom kolumn 8 och 
9. Kongruenskartan innehåller alltså 7 kolumner. Här är 
värderingsorden uppdelade i 4 grupper som representerar 
de grund-läggande förutsättningarna för att skapa tillit och 
kommunikation mellan människor.

Relatera-värderingar
Relatera-värderingar använder vi för att skapa och utveckla 
relationer. De berättar om något om det relationssätt vi 
sätter värde på och den relationsmiljö som gör det möjligt 
för oss att praktisera våra värderingar.

Vara-värderingar
Vara-värderingar (etiskt-sociala värderingar) är de som 
berättar hur vi tycker att man ska uppföra sig och förhålla 
sig i grupper och samarbeten för att det ska fungera bra.

Agera-värderingar
Agera-värderingar (ekonomiskt-pragmatiska värderingar) är 
inriktade mot prestation, effektivitet och den ordning som vi 
tycker behövs för att grupper och samarbeten verkligen ska 
uträtta något som är både praktiskt och värdefullt.

Roll-värderingar
Roll-värderingar illustrerar de initiativ och roller eller 
funktioner vi gärna tar i team, grupper och samarbeten.

Kongruenskartan har två generella användningsområden; 
det personliga och det organisatoriska. På det personliga 
planet handlar det om att förstå och ge uttryck för de 
erfa-renheter som arbetet med Meningskartan skapar, att 
stärka identitet och självkänsla. Grundläggande för vår 
självkänsla är vår inre dialog. Bärande i denna dialog är de 
värderingsord som vi använder för att förena vår interna 
och externa erfarenhet och medvetenhet, framförallt när det 
gäller vårt medvetna kontra omedvetna beteende, kongruens 
mellan våra intentioner och våra handlingar och skillnader 
och likheter mellan mig själv och andra.

När en arbetsgrupp eller organisation jobbar med att ta 
fram sina gemensamma värderingar och kultur med hjälp av 
Kongruenskartan är antropologen Ralph Lintons definition 
av kultur en god utgångspunkt: ”kultur är den totala 
summan av beteendemönster, prioriteringar och värderingar 
som delas och kommuniceras av medlemmarna i en viss 
grupp”8. Gruppens gemensamma, normativa värderingar 
blir då vägledande för de prioriteringar och beteenden som 
är avgörande för att gruppen framgångsrikt ska klara sin 
uppgift.

8 Citatet är hämtat från Leon Mann’s Social Psychology, s. 288, 1969 där Mann citerar Linton 1936. I Acculturation in 
7 American Indian Tribes (1963) definierar Linton kultur på följande sätt ”the sum total of the knowledge, attitudes 
and habitual behavior patterns shared and transmitted by the members of a particular society… Cultures are adaptive 
mechanisms and as such represent a response to the needs of our species.” p. 466 och ”Culture change is, at bottom, a 
matter of change in the knowledge, attitudes and habits of the individuals who compose a society” p. 468.
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CYCLE 1 .  GRUND

Trygg
Til lgivenhet
Uppehälle
Beröm

Tröst
Beroende

Hjälpsam
Respekt

Närhet
Medlem Felbarhet Humor

Föreställa
Förtrol ig

Ömsesidig
Komplettera

Vänlig
Händig

Sparsam
Kondition
Pålit l ig
Discipl inerad
Fl it ig

Nyfiken
Effektiv
Ansvarig
Tålamod
Hänsynsful l
Konsekvent
Övertygad

Ekonomisk
Utbi ldad
Lojal
Glad
Oberoende
Hälsosamt

Ärlig
Autentisk
Generös
Öppen
Kunnig
Bestämd
Medveten

Ödmjuk

Etisk
Realist isk

Estetisk
Lugn
Altruist isk
Vis
Sinnrik

Lyhörd
Demokratisk
Holistisk
Innovativ

Utmana
Objektiv
Intuit iv

Närvaro
Vital itet
Vetande

Stödja
Välkomna
Återgälda
Sinnlig
Utforska
Framträda
Tradit ioner

Äga
Distansera
Efterl ikna

Undersöka
Hoppas
Kommunicera
Lyda

Skoja
Korr igera
Självkontrol l

Hedra
Tävla

Resonera
Prestera
Fokusera

Vitalisera
Kvalitet
Anpassa
Uppskatta
Init iera

Rättvis
Samarbeta
Samverka
Kreativ
Empati
Mening

Inkludera
Balansera

Förlåta
Avslöja

Utveckla
Medkänsla
Vetenskaplig

Varsebl i
Integrera

Involvera
Enkelhet
Osjälvisk

Inspirera
Transformera

Arbeta

Tjäna
Utöva
Förvalta

Handel
Skapa

Vägleda
Leda

Forska

Samhällsbyggare
Aktivist

Arkitekt
Hela

Medmänsklig
Plural ist
Uttolkare
Ombud
Bevara
Budbärare

Samevolutionär

V
A

R
A

V
A

R
A

A
G

E
R

A
A

G
E

R
A

R
O

LL
R

O
LL

R
E

LA
T

E
R

A
R

E
LA

T
E

R
A

CYCLE 2 .  FOKUS CYCLE 3 .  VISION

Kongruenskarta.

1313



1414

Litteraturlista.
Berlin, Brent. (1992). 
Ethnobiological Classification: 
Principles of Categorization of 
Plants and Animals in Traditional 
Societies. Princeton: Princeton 
University Press.

Cockcroft, Kate (2015). Piaget’s 
constructivist theory of cognitive 
development. Developmental 
Psychology, p. 324-343.

Cook-Greuter, S. (2005). Ego 
development:  nine levels of 
increasing embrace.

Cook-Greuter, S. (2008). Mature 
Ego Development: A Gateway to 
Ego Transcendence.

Cowan N. (2010). The Magical 
Mystery Four: How is Working 
Memory Capacity Limited, and 
Why? 

Edwards & Cabe, (2009). The Value 
of Value Congruence

Fowler, James W (2006). Stages 
of faith from infancy through 
adolescence: reflections on three 
decades of faith development 
theory. The handbook of spiritual 
development in childhood and 
adolescence. 

Garvey Berger, Jennifer (2007). 
A summary of the Constructive-
Developmental Theory of Robert 
Kegan.

Grant, James (2015). Kohlberg’s 
theory of moral reasoning. 
Developmental Psychology P 396-
416.

Grímsdóttir, K. (2016) Do Higher 
Ambition Leaders Start With WHY? 
A study of values and the conscious 
stories of Higher Ambition Leaders.

Hall, B., Harari, O., Ledig, B. & 
Tondow, M. 1986, Manual for the 
Hall-Tonna Inventory of Values, 
Paulist Press, New Jersey. 

Hall, Brian P, (2006). Values 
Shift. A Guide to Personal and 
Organizational Transformation.

Handbook of Value Perspectives 
from economics, neuroscience, 
philosophy, psychology, and 
sociology. (2016). Edited by Tobias 
Broch & David Sander, Oxford 
University press.

Kegan, R. (1994). In over our 
heads: The mental demands 
of modern life. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard.

Linton, Ralph (1963). Acculturation 
in 7 American Indian Tribes 

Loevinger’s stages of ego 
development. From Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Loevinger%27s_stages_of_ego_
development

Love, Patrick G (2002). Comparing 
Spiritual Development and 
Cognitive Development. Journal of 
College Student Development.

McCauley, C. D., Drath, W. H., 
Palus, C. J., O’Connor, P. M. G., 
& Baker, B. A. (2006). The use of 
constructive-developmental theory 
to advance the understanding of 
leadership. Leadership Quarterly, 
17, 634–653.

Narayanliu (2018). A Brief 
Overview of Language 
Development Theories. 

Posner B. Z. & Schmidt W. H. 
(1993) Values Congruence and the 
Difference Between the Interplay of 
Personal and Organizational Value 
Systems.

Posner B. Z. (2010). Another Look 
at the Impact of Personal and 
Organizational Values Congruency.

Roccas & Sagiv (2017), Values and 
Behavior Taking a Cross Cultural 
Perspective

Rokeach, M. (1979). Understanding 
Human Values: Individual and 
Societal.

Ryan, Richard M. (2012). The 
Oxford Handbook of Human 
Motivation

Scott J. Allen, John Carroll 
University and Jon F. Wergin, 
Antioch University (2009). 
Leadership and Adult Development 
Theories: Overviews an. d Overlaps.

Söderström & Ojeda, (2018). 
Element Ranking Algorithm and 
Application for Personal Values. 
Master Thesis, Lund University.

Sire, James (2004). The Universe 
Next Door, A Basic Worldview 
Catalog (4th edition), InterVarsity 
Press

Sire, James (2004). Naming the 
Elephant, Worldview as a Concept, 
InterVarsity Press

Watts, Cockcroft & Duncan (2009). 
Developmental Psychology 

Wilfred H. Draht (2006). The use of 
constructive-developmental theory 
to advance the understanding 
of leadership. The Leadership 
Quarterly 17 (2006) 634–653.



1515

value.se


