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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse värdegrund har i kommunala organisationer samt 

om det läggs någon vikt vid om en individs personliga värderingar är i linje med organisationens 

värdegrund. Ett visst fokus riktas mot varför kommunala organisationer ska arbeta med 

värdegrund. Studien har genomförts genom en kvalitativ fallstudie där 11 anställda på Uppsala 

kommun intervjuades. Urvalet består huvudsakligen av anställda i chefsbefattning och har valts 

ut av Uppsala kommun vilket begränsar studien. Teorier och tidigare forskning om värdegrund 

visar på en diskrepans mellan huruvida en organisation ska arbeta med värdegrund eller ej. 

Teorier om individuella värderingar visar en enad bild om att grundläggande värderingar formas 

i tidig ålder och sedan förändras relativt lite under livets gång. Det teoretiska ramverket har 

använts för att analysera och diskutera studiens resultat.  

Studiens resultat visar en enad bild angående att det är viktigt att arbeta med värdegrund i 

kommunala organisationer. Resultatet visar olika sidor om varför kommunala organisationer ska 

införa en värdegrund och hur arbetet med densamma ska se ut. Ena sidan anser att det är viktigt 

att en anställds individuella värderingar är i linje med Uppsala kommuns, medan den andra inte 

anser att det är lika viktigt. En slutsats dras, utifrån teori och empiri, att det kan vara negativt att 

en kommunal organisation lägger stor vikt vid att en individs personliga värderingar är i linje 

med organisationens värdegrund.  

 

Nyckelord: värdegrund, värderingar, organisationskultur 
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1. Inledning  

Under sena 90-talet och tidiga 2000-talet har intresset för värderingsfrågor i arbetslivet ökat 

markant. Det blir vanligare inom samtliga verksamheter, vare sig den är privat, offentlig eller 

ideell, att uttrycka ambitioner om en gemensam värdegrund (Trollestad. 2000:13). Detta kan 

förklaras av humaniseringen av arbetet. Arbetsgivaren behöver skapa meningsfulla jobb, bättre 

arbetsförhållanden och högre medbestämmande för medarbetare, varpå arbetsgivarna intresserar 

sig för organisering och styrning via djupare mänskliga dimensioner: värderingar (Brytting & 

Trollestad. 2000:55–56). 

Att värderingsfrågor blir mer intressant i arbetslivet är studerat av många, däribland Inglehart 

(1977). Inglehart (1977:55–66) menar att arbetstagaren i det västerländska samhället, i takt med 

ökad materialistisk säkerhet där basbehov är uppfyllda och individen ser till mer post-

materialistiska värderingar, inte nöjer sig med en säker anställning och mat på bordet. 

Men vad är värdegrund för något, och vad innebär det för arbetet och arbetstagaren att vi 

spenderar tid och resurser på värderingsfrågor? Värdegrund är ett begrepp som förekommer 

inom Sverige och Norge på arbetsmarknaden, och brukar slarvigt hänvisas till som en 

organisations uppsättning av gemensamma värderingar som organisationen önskar att anställda 

ska arbeta utifrån. Det finns både förespråkare och kritiker till begreppet. Alvesson (2015:16–17) 

menar att det är något som ser fint ut och bidrar med extern legitimitet. Philipson (2011:181) ser 

att värdegrund kan hjälpa organisationer att uppnå visioner och förtydliga hur anställda ska 

agera.  

Fler resurser läggs på att arbeta med dessa dimensioner, men till vilken bekostnad? Kan det vara 

så att den offentliga organisationen påverkas negativt av att lägga resurser på arbete med 

värdegrund eller bidrar det med bättre kvalité och leverans till nyttjarna av organisationens 

tjänster? Gay (1994:672) menar att om den demokratiska offentliga organisationen går ifrån 

klassiska styrformer som byråkratin, så riskerar den att bli mindre rättvis och jämlik gentemot 

medborgaren.  

Uppsala kommun implementerade en ny värdegrund 2017. De framhåller värdegrunden som en 

bidragande faktor till framgång. Ett exempel på detta är att Uppsala kommun vann priset för 
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bästa employer branding-kommun i Sverige år 2019, där HR-direktören menar att framgången 

och priset till stor del kan hänföras till kommunens omfattande värdegrundsarbete (Uppsala 

kommun, 2019). Vidare menar stadsdirektören i en video på Youtube att värdegrunden är den 

förenande faktorn i den breda verksamhet som de driver. Värdegrunden består av tre 

grundpelare, arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad (Uppsala kommun, 

2019). Denna undersökning vill närmre undersöka hur Uppsala kommuns anställda uppfattar att 

värdegrund bidrar med framgång. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka värdegrund. Varför arbetar kommunala organisationer med 

värdegrund samt vilken funktion värdegrund har i en kommunal organisation. För att undersöka 

det kommer även implementering av värdegrund att ligga i fokus. Det intresserar oss hur vikten 

att förhålla sig till värdegrund ställer sig mot utförandet av arbetsuppgifter samt styrning inom en 

kommunal organisation. Om det ligger stor vikt i att individer inom en kommunal organisation 

förhåller sig till organisationens värdegrund, är det i sådana fall viktigt att en individs personliga 

grundläggande värderingar är i linje med organisationens värdegrund? Studiens syfte kan 

konkretiseras med dessa två frågor: 

1. Vad är uppfattningen om vilken betydelse värdegrund har i en kommunal organisation? 

2. Hur uppfattas relationen mellan en organisations värdegrund och en individs 

grundläggande värderingar? 

 

1.2 Avgränsningar 

En avgränsning har genomförts utifrån intresse till den kommunala sektorn i denna studie medan 

den privata sektorn varken undersökts eller berörts. Studien har även avgränsats till anställda 

som arbetat inom den kommunala sektorn i minst ett år. Denna avgränsning gjordes för att 

respondenterna i studien ska ha hunnit ta del av och arbetat utifrån organisationens värdegrund 

för att kunna bidra med relevant material.  
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1.3 Disposition  

I början av varje avsnitt kommer kort beskrivning om innehållet i avsnittet. Avsnitten har 

disponerats enligt: teori och tidigare forskning, metod, resultat och analys, slutdiskussion. 

2.Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs de teorier och den tidigare forskning som ska användas för att analysera 

det insamlande materialet av värdegrund. Avsnittet är disponerat utifrån sex rubriker med 

tillhörande underrubriker.  

2.1 Värdegrund 

I takt med förskjutningen i arbetslivet från mer hård styrning som byråkratiska styrmodeller 

(Gay, 1994:657) till mjukare styrning som HRM (Trollestad, 2000:15), Human Relations och 

Scientific Management (Gay, 1994:567) söker arbetsgivaren nya sätt att organisera sig och möta 

arbetstagarens behov. Trollestad (2000:13) menar att intresset för värderingsfrågor i arbetslivet 

ökat markant under sena 90-talet och 2000-talet. Det blir vanligare inom samtliga verksamheter, 

vare sig den är privat, offentlig eller ideell, att uttrycka ambitioner om en gemensam värdegrund.  

Medan många förespråkar värdegrund som ett svar till mjukare styrform och något som gynnar 

organisationer finns de som förhåller sig kritiskt till värdegrundsarbete. 

2.1.1 Kritik mot värdegrund 

Alvesson skriver i sin bok Organisationskultur och ledning (2015:21) att om en organisation 

finner ett intresse för att utveckla, identifiera, dela och använda kunskap på ett mer systematiskt 

sätt väcks ofta ett starkt intresse för organisationskultur. Det kan ses som en trend att förbättra 

det organisationskulturella ramverket som stödjer auktoritet och de värderingar som anses vara 

de rätta (Alvesson, 2015:22). Ytligt sett kan det verka som att organisationskultur och 

värdegrund är ungefär detsamma, men så menar Alvesson (2015:16) inte är fallet - åtminstone 

inte det normala fallet.  

Alvesson (2015:16) menar att offentliga organisationer gärna lyfter fram att ett intensivt arbete 

utförts med att diskutera, utveckla, förankra, revidera och implementera sin värdegrund. 

Alvesson (2015:16–17) anser att värdegrunden kommer från ledning eller någon slags 

kommunikationsavdelning med ett främsta syfte att låta bra och bidra med extern legitimitet. 
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Vidare menar han (Ibid.) att värdegrunden även har en intern funktion för medarbetare likväl 

som chefer, att låta bra i planering och prat men att den i praktiken kan ses som ett marginellt 

fenomen som fungerar ganska illa. Alvessons (2015:19) gissning är att individer inte söker sig 

till organisationer vars värdegrund stämmer överens med hens upplevda bild utav sig själv eller 

hens värderingar utan att det är den intellektuella verksamheten som är lockande och avgörande.  

Det finns ett uppenbart problem i att värdegrunden som ideal blir svårfångad och tvetydig 

(Alvesson, 2015:19), vilket i sig leder till en förvirring kring hur värdegrund ska förhållas till 

andra organisatoriska ideal. Blir det viktigare att förhålla sig till värdegrunden än att genomföra 

sina arbetsuppgifter på ett gott sätt? Alvesson (Ibid.) ser således ett problem i den praktiska 

användningen av värdegrund i en organisation – vad händer om en anställd inte förhåller sig till 

värdegrunden? Är det skäl till omplacering eller uppsägning om en anställd flera gånger tycks 

agera utanför värdegrundens ideal (Alvesson, 2015:19)? Alvesson (2015:18) saknar mer 

konkreta och målinriktade värdegrunder som fokuserar mer på höga krav på arbetet som utförs 

inom kärnverksamheten för att reda ut denna förvirring. 

Det största problemet med värdegrund är att den bygger på en positiv människosyn och 

serviceanda istället för en komplex och nyanserad människosyn (Alvesson, 2015:19). Den 

positiva människosynen som värdegrund bygger på, gör att om värdegrunden skulle tas på allvar 

skulle inte den medelmåttiga människan passa in i verksamheten, och en hel del av all 

verksamhet skulle behöva avvecklas (Alvesson, 2015:18).  

En annan kritisk röst till arbetet med värdegrund är Orlenius (2010:17), som studerat värdegrund 

inom offentlig sektor. Han framhåller en negativ inställning och menar att begreppet värdegrund 

är luddigt och att det har lagts mer tid på att debattera vad som omfattas av värdegrund än på att 

verkligen tillämpa den i praktiken. Ett problem som lärare lyft upp, som även framgår i debatten 

om värdegrund som förts, är att allt tycks omfattas av värdegrund (Ibid.). Således menar Orlenius 

(2010:222) att man bör förhålla sig kritiskt vid arbetet med värdegrund då den riskerar att bli ett 

retoriskt sjunkande flaggskepp. Om det gick att förbise den retoriska debatten och istället 

analysera och utveckla sin medvetenhet kring de värderingar verksamheten vill främja, i både 

tanke och handling, så skulle stora möjligheter öppnas. 

I studier om värdegrund finns även de som förhåller sig neutralt, och ser risker såväl som 

möjligheter i arbetet med värdegrund. En risk med värdegrundsarbete framgår i Brytting och 
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Trollestads (2000:74) studie. De har genomfört en studie som kommer att redovisas närmre 

under avsnittet värdegrundens funktion, men en relevant risk de lyfter redogörs för redan nu. 

Brytting och Trollestad (Ibid.) menar att risker uppstår då ledningen i en organisation säger att de 

arbetar utifrån gemensamma värderingar, exempelvis värderingar som ligger nära humanistiska 

värden och förknippas med positiv konnotation, medan de i själva verket inte alls gör det. Om 

ledningen inte följer och sprider dessa värden kan det resultera i stor besvikelse och frustration 

för anställda. Den anställda känner sig manipulerad. Detta leder till minskat förtroende mot 

ledningen och att de anställdas energi och fokus hamnar helt fel i förhållande till vad 

organisationen vill. 

Det finns givetvis inte bara kritiska röster och risker när det kommer till värdegrund, utan även 

möjligheter vilket redogörs för i kommande delavsnitt. 

2.1.2 Lyckat arbete med värdegrund 

För att lyckas med att implementera värdegrund menar Philipson (2011:163) att en förutsättning 

är att anställda involveras i framtagandet av den. Philipson (2011:17–19) menar att alla individer 

har värderingar och att organisationer istället har värden. Individens värderingar kommer till 

uttryck i form av beteenden och handlingar, medan organisationens värden kan tas fram och 

regleras men kommer till uttryck genom de som arbetar inom organisationen. Således kan det 

uppstå diskrepans mellan individers värderingar och organisationens värden som individen 

arbetar inom, vilket kan leda till att organisationens framtagna värden hamnar i skuggan av de 

anställdas individuella värderingar. Att involvera anställda i framtagandet av organisatoriska 

värden och värdegrund är på så vis det bästa sättet att undvika detta och få organisationens 

värden att passa med de anställdas värderingar. 

Philipson (2011:163) menar på att en organisations värdegrund måste antas och fastställas av 

ledningen eller styrelsen då den är en del av organisationens policydokument. Således är 

värdegrunden en del av en organisations officiella riktlinjer som måste respekteras av alla (Ibid.). 

Vad som är den största skillnaden på en lyckad framtagning och implementering av värdegrund 

till skillnad från en misslyckad är att organisationens anställda följer värdegrunden av fri vilja 

med ett engagemang kontra att de bara förhåller sig till den. För att lyckas med att implementera 

värdegrund menar Philipson (2011:240) att det viktigaste är att involvera anställda vid 

framtagandet av värdegrunden så de känner att de har förtroende och ansvar samt får utrycka 
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sina värderingar. Ett sådant arbete kräver uthållighet och ett kontinuerligt arbete med 

värdegrunden. 

Vidare menar Philipson (2011:166–167) att en fungerande värdegrund inte är tomma ord utan 

definierar de grundvärden den syftar att påverka samt styra. Det ska alltså finnas en klar 

definition av värdegrundens värdeord som visar på en djupare förståelse av grundvärdet. För att 

lyckas med detta menar Philipson (2011:168) att delvärden av grundvärdet bör tas fram som 

konkretiserar hur grundvärdet kan användas i praktiken. Det är vid utformandet av grundvärden 

och följande delvärden även viktigt att åstadkomma en interaktion mellan värdegrunden och 

organisationens andra styrsystem (Philipson, 2011:141).  

Philipson (2011:181) förespråkar således att en värdegrund ska bestå av tydliga grundvärden 

med en vision innehållande handlingsprinciper som syftar till att säkerställa att anställda förstår 

hur de förväntas agera för att uppnå visionen och främja grundvärdena.  

Hittills har kritik, risker och möjligheter i värdegrundsarbete lyfts. Kommande två delavsnitt 

kommer att avhandla varför organisationer kan tänkas jobba med värdegrund. Vad fyller 

värdegrundsarbete för funktion? 

2.2 Uppkomst av mjuka styrformer 

För att förstå varför värdegrund är populärt och att organisationer väljer att arbeta med det kan 

man titta på hur arbetsmarknaden ser ut idag. Genom att först övergripande förstå varför 

värdegrund, tillsammans med andra mjuka styrformer, har uppkommit blir det lättare att förstå 

värdegrundens funktion. 

Alvesson (2015:22) menar att utvecklingstrenden inom ekonomin, att gå från massproduktion till 

tjänst, kunskap och information, gör att de idémässiga aspekterna, det vill säga styrningen av 

föreställningar, blivit allt viktigare. Parallellt med denna förändring förskjuts även vikten från 

kontrollen av beteende och resultat till en kontroll av den anställdas hållningar och inställningar. 

Detta benämner Alvesson (Ibid.), med stöd av Weick (1987:118), som en förändring där 

mekaniska organisationer minskar i samhället medan de organiska organisationerna ökar. Alltså 

finns det inte mer organisationskultur på dagens arbetsmarknad utan det är arbetet som helt 

enkelt ser annorlunda ut (Alvesson, 2015:22). 



   
 

7 

 

Gay (1994:657–675) ser hur den byråkratiska skolan ersatts av den organiska eller flexibla 

organisationen. En stor anledning var den kritik som uppstod till följd av globalisering som 

ställer krav på att organisationer är flexibla och anpassningsbara i ett snabbt förändligt klimat, 

vilket den byråkratiska organisationen inte lyckas uppfylla. I den organiska och flexibla 

organisationen förändras även individen till den självförverkligande individen där linjen mellan 

arbetet och fritid luckras upp. Vi jobbar ständigt på att förbättras och utvecklas i karriären, där 

arbetet har gått från att vara ett jobb till en karriär, vilket ses som självförverkligande. Den 

organiska eller flexibla organisationen framhåller vikten av att individer anammar mer 

marknadsorienterade, proaktiva och entreprenöriella attityder och beteenden. Detta tycks enligt 

kritikerna vara bra eftersom en byråkratisk organisation särkopplar individen från arbetet, 

individen reduceras till en känslolös maskin, hen blir opersonlig. Men vad innebär detta 

egentligen för offentliga organisationer?  

Gay (1944:667–670) anser, efter närmre läsning av Webers litteratur, att det inte stämmer att 

individen särkopplas eller reduceras. Weber menar att det finns ett byråkratiskt etos som inte 

innebär exkludering av alla sentimentala överväganden. Den byråkratiska rationaliteten och 

objektiviteten tror kritiker resulterar i att alla personliga känslor byts ut till något själlöst 

instrumentellt. Denna stereotyp ignorerar faktumet att den byråkratiska organisationen inte 

försöker lösa upp emotionella relationer i arbetet, utan snarare ser att sådana relationer ökar 

risken för korruption. Det byråkratiska etoset innebär att den anställda dedikerar sig till en 

byråkratisk rationalitet och håller isär privat och professionellt, vilket är ett medvetet val som 

inte kan kopplas ihop med att det gör den anställda till ett instrument utan en rationell 

ansvarstagande individ. Den anställda ska i största möjliga mål handla för det som är rätt och inte 

efter personliga preferenser. Gay (1944:671–672) menar att denna samtida rörelse ifrån 

byråkratin till entreprenöriella former av management, leder till att karriärmänniskan blir utsatt 

för nya informella nätverk och fokus på individuell kreativitet. Till följd av detta suddas formella 

regler ut och ett större ansvar åläggs individen i arbetet. Medan den byråkratiska organisationen 

kan framstå som ineffektiv och kostsam, kan organisationen inom offentlig sektor mena att det är 

den mest passande typen av organisation eftersom den säkerställer en demokratisk och lagenlig 

organisation som erbjuder rättvisa till befolkningen. 
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I takt med dessa förändringar på arbetsplatsen söker organisationer sätt att bemöta krav från 

arbetstagararen. Detta kommer i form av mjuka styrformer där värdegrund kan vara en sådan. 

Under nästa rubrik kommer värdegrundens funktion att studeras närmre, vilket kommer ligga till 

grund för en av studiens frågeställningar. 

2.3 Värdegrundens funktion 

En värdegrund kan ha en enorm mängd funktioner beroende på vilken synvinkel man har. Inget 

försök att redogöra för samtliga kommer att göras, men de funktioner som funnits och som 

uppfattas som relevanta för denna studie redogörs för nedan. 

En organisation kan ha olika anledningar att implementera en värdegrund och värdegrunden kan 

fylla olika funktioner. Alvesson (2015:21) ifrågasätter organisationer inom den offentliga sektorn 

som ofta framför en tjusig värdegrund för att uppnå legitimitet utåt och höja självkänslan inom 

organisationen. En funktion kan vara att implementera en värdegrund för att uppnå extern 

legitimitet och ses som ett försök att stärka organisationen internt. Som tidigare presenterat ser 

Alvesson (2015:16–17) dock problem med värdegrundens interna syften, att värdegrunden ska 

kunna vävas in i planering och samtal vilket får arbetet att framstå bättre men att det i själva 

verket inte alltid är det.  

Alvessons (2015:16) talar om att det utåt sett kan verka som att värdegrund och 

organisationskultur är detsamma men att så inte är fallet, i alla fall inte det normala fallet. Det 

antyds dock att värdegrund och organisationskultur kan vara desamma. Som styrform ses kultur 

mer flexibel än styrning via strukturer och andra system (Alvesson, 2015:81). Alvesson 

(2015:37) menar i linje med flera forskare att framgångsrik organisationskultur bidrar till en 

organisations effektivitet och systembalans. Som positiv effekt av en god organisationskultur kan 

lojalitet inom organisationen synliggöras, men även att medarbetarnas beteende och agerande 

formas i linje med kulturen (Alvesson, 2015:86). Det sätts ofta likhetstecken mellan att arbeta 

med en organisationskultur och att förändra densamma, men Alvesson (2015:37) menar att det 

mer är en fråga om att upprätthålla, stärka och utveckla de värderingar, innebörder och den 

symbolism som är utmärkande för en specifik organisation. Således ses kultur som intressant då 

organisationer strävar efter att förbättra och kontrollera sin organisation.  
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Flera funktioner går att hitta i Brytting och Trollestad (2000:55–56) som inte har studerat 

specifikt värdegrund utan value-based management, hur organisationer skapar gemensamma 

värderingar och styr med hjälp av dem. I takt med humaniseringen av arbetet genom att skapa 

meningsfulla jobb, bättre arbetsförhållanden och högre medbestämmande intresserar de sig för 

företagen som organiserar och styr via djupare mänskliga dimensioner: värderingar. De ställer 

denna humanisering av arbetet i relation till Ingleharts teori om förskjutna värderingar i 

samhället.  

Deras studie fokuserar på hur chefer och anställda i strategiska positioner resonerar vid 

skapandet och användandet av gemensamma värderingar, varpå de har intervjuat 38 personer i 

sådana ledande roller inom den privata sektorn (Brytting & Trollestad, 2000:61). De flesta 

respondenterna talar om gemensamma värderingar som ett klister som håller ihop de anställda i 

dagens flexibla organisationer. I fråga om vad värderingar spelar för roll reduceras det till någon 

form av riktlinje som finns i ledningens visioner, filosofi och policys. De tenderade även att 

blanda ihop dessa riktlinjer med organisationskultur och i fråga om vad värderingar är pratar de 

inte om grundläggande värderingar eller syn på världen utan snarare en viktig dimension av 

organisationen. De upptäckte en förvirring mellan ledningens vision och organisationskulturen, 

exempelvis vad gemensamma värderingar är för något (Brytting & Trollestad, 2000:64–68). 

Funktionen som syns i detta är den “klistrande” funktionen som håller samman den flexibla 

organisationen 

De empiriska fynden från studien (Brytting & Trollestad, 2000:61–68) sammanfattas i två 

relativt homogena grupper som såg olika på strategier och ledarskap i arbetet med gemensamma 

värderingar. Den ena större gruppen hade en top-down strategi där ledning, ofta med hjälp av 

utomstående experter, skapar de “rätta” värderingar som anställda förväntas följa, 

“kärnvärderingar”. Respondenterna ansåg att det i samband med rekrytering är viktigt att den 

nyanställda ska inneha dessa värderingar för att arbetet ska lyckas. Ledningen ska vara med och 

legitimera arbetet genom att delta i värderingsfokuserade aktiviteter och kommunicera med 

organisationen. Ledarskapet är auktoritärt och hierarkiskt, och ledaren är den som skapar 

värderingarna och idéer om organisationskultur. Det är ledaren som övertygar och informerar om 

de gemensamma värderingarna. Denna grupp framhöll en traditionell och instrumentell syn på 

människan och ledarskap, med värderingar fokuserade på produktivitet och vinst såsom till 
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exempel lojalitet, samarbete och sammanhållning (Ibid.). Denna grupp, uppfattar vi, skapar 

gemensamma värderingar i ett styrfunktionellt ändamål. Med en instrumentell syn på den 

anställda ämnar de att styra beteende till det önskvärda som ska generera vinst. Ett sätt detta görs 

är redan i rekryteringsskedet där man anställer de med värderingar som organisationen betraktar 

som önskvärda. 

En parallell kan dras till en annan studie av Callaghan och Thompson (2002:233–240) som 

studerat hur en callcenteranställd anställs utifrån sociala kompetenser och attityder. Det är från 

ett managementperspektiv lättare att lära nyanställda ett system eller en produkt, än att lära 

någon rätt attityd. Det krävs av den callcenteranställda att den innehar attityder som hjälper den i 

ett repetitivt arbete, en attityd att ta sig igenom svåra samtal och hålla sig positiv. Av bland annat 

denna anledning rekryterar de till en avgörande del utifrån attityder och inte andra kompetenser. 

Åter till Brytting och Trollestad (2000) som såg två grupper med olika synsätt på att skapa 

gemensamma värderingar på företag. Den andra mindre gruppen såg strategier som att involvera 

de anställda, åtminstone nyckelpersoner, genom att informera och indoktrinera rätt värderingar. 

Högsta ledningen definierar vad som är önskvärt och vad som ska vara del av de anställdas 

värderingssystem, eller åtminstone reflektera deras beteende (Brytting & Trollestad, 2000:65). 

Ledarskapet ska ha förmågan att släppa på kreativa krafter och ge de anställda mer ansvar i det 

arbetet. Ledaren ska ta bort hinder och stimulera skapande processer för att värderingarna ska 

komma till uttryck längst ner i organisationen och spridas uppåt. Denna strategi är mer bottom-

up inriktad. Gruppen framhöll en mer kommunikativ och medverkande syn på arbetet och en 

voluntaristisk syn på den anställda. Fokus låg på den anställdes välmående och ambitionen att 

öka effektivitet, som i sin tur genererar ekonomisk tillväxt. I denna grupp är värderingar som 

involvering och engagemang viktiga eftersom de främjar personlig utveckling (Brytting & 

Trollestad, 2000:61–68). I denna grupp, uppfattar vi, finns likaväl en styrande funktion men med 

en annan syn den anställda. Det är viktigt att anställda känner sig som en viktig del av 

organisationen, samtidigt som trivsel och möjlighet till utveckling är centralt. Individen tar eget 

ansvar, är reflekterande, självmedveten och kan jobba självständigt. 

Fyra funktioner har funnits i materialet. En funktion som handlar om extern legitimitet, att 

värdegrunden gör att organisationen ser bra utåt. De resterande tre funktionerna har interna 

syften. Värdegrunden kan skapa god organisationskultur. Värdegrunden har en organisatoriskt 
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sammanhållande funktionen. Med hjälp av värdegrund som styrverktyg kan man förändra 

beteende men här finns två olika inställningar till den anställda. Med dessa funktioner i åtanke 

kommer nästa avsnitt att fokusera på hur värdegrund förhåller sig till värderingar.  

2.4 Värderingar 

Vid granskning av teori och tidigare forskning inom värdegrund återkommer ständigt materialet 

till värderingar. Värdegrund ses ofta som en organisations gemensamma värderingar och 

materialet berör hur man kan styra organisationer via djupare mänskliga dimensioner; 

värderingar. Kommande delavsnitt studerar närmre vad individens egna värderingar är och hur 

dessa kan förhålla sig till en organisations värdegrund. 

Ingleharts (1977:22) teori om värderingar bygger på Abraham Maslows behovstrappa som menar 

att människor agerar för att uppfylla olika behov. Behoven har en hierarkisk ordning där de 

nedersta trappstegen består av mer grundläggande behov, fysiologiska- och trygghetsbehov, som 

är nödvändigt för överlevnad (Ibid.). De grundläggande trappstegen måste vara uppfyllda för att 

en individ ska börja sträva efter att uppfylla de icke-materialistiska trappstegen högre upp i 

behovstrappan (Inglehart, 1977:22). De icke-materialistiska behoven är att känna uppskattning, 

tillhörighet och kärlek och sedan intellektuella och estetiska tillfredsställelser (Ibid.).  

Inglehart (1990:66) menar att västvärlden genomgått en förskjutning från materialistiska till mer 

post-materialistiska värderingsprioriteringar. Med detta menar Inglehart, i linje med Maslows 

behovstrappa, att majoriteten av västvärldens invånare idag föds in i att redan ha tillgång till de 

mest grundläggande behoven. Detta leder till att västvärldens individer i större utsträckning 

strävar efter att uppnå de icke-materialistiska behoven högre upp i behovstrappan, vilket leder till 

att västvärlden värderingar har blivit mer post-materialistiska istället för de tidigare 

materialistiska (Inglehart, 1990:66–67).  

Dock menar Inglehart (1977:23) att det vore befängt att påstå att alla människor har samma 

behov att uppfylla, utan att man tenderar att prioritera de behov som tycks vara viktiga men 

bristfälligt uppfyllda. Detta koncept liknar konsumenternas marginella användbarhet i ekonomisk 

teori som Inglehart (Ibid.) vill komplettera med en hypotes om att människor tenderar att behålla 

värderingsprioriteringar från hens bildande år genom det vuxna livet. Denna hypotes kallar 

Inglehart (1990:68) för knapphetshypotesen som beskrivs som att en individs prioriteringar 
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återspeglas i den socioekonomiska miljön och att hen lägger störst vikt vid de bristfälliga 

sakerna.  

Om knapphetshypotesen stämmer betyder att det går att se skillnad mellan olika åldersgruppers 

värderingar (Inglehart, 1977:23), och att det som är bristfälligt utifrån socioekonomisk miljö 

även resulterar i en skillnad i värderingar (Inglehart, 1990:68). Detta skulle innebära att 

organisationer kan få svårt att lyckas implementera en värdegrund om det finns en stor 

åldersskillnad mellan medarbetarna och att värdegrunden innefattar värderingar som är mindre 

självklara för en viss generation. Alternativt att de med olika socioekonomisk bakgrund ser 

värderingar i en värdegrund som mer eller mindre självklara. Den som har växt upp med 

materialistisk trygghet, den post-materialistiska människan, vill hitta ett jobb med kollegor man 

gillar, där man känner att man lyckas, där man känner samhörighet och får arbeta 

självförverkligande. Den som växt upp utan materialistisk trygghet, den materialistiska 

människan, söker ekonomisk stabilitet och säker anställning (Inglehart, 1977:56). 

Inglehart (1990:68–69) menar vidare att begreppet grundläggande mänskliga 

personlighetsstrukturer är ett genomgripande begrepp inom samhällsvetenskapen som 

genomsyrar litteraturen från Platon till Freud till resultaten från samtida undersökningar. 

Begreppet syftar till att individens personlighetsstrukturer utvecklas under individens formativa 

år och att de sedan kristalliseras när hen når vuxen ålder. Efter detta tenderar förändringarna av 

individens personlighetsstrukturer vara relativt liten. Inglehart (1990:68) använder begreppet 

socialisationshypotesen som syftar till att individens grundläggande värderingar ofta går att 

återspegla till de förhållanden som rådde under individens utbildande år. Den tidiga 

socialiseringen har alltså större vikt än den senare för en individs grundläggande värderingar. 

Samtidigt menar Inglehart (1990:69) att det vore absurt att påstå att det inte sker några 

förändringar av en individs värderingar under hens vuxna levnadsår.  Utifrån 

socialisationshypotesen går det att ifrågasätta hur värdegrund, att skapa gemensamma 

värderingar inom en organisation, förhåller sig till varandra vilket undersöks närmre i 

resultatdelen. 

Utifrån socialisationshypotesen kan även en åtskillnad synas i värderingar mellan etniska 

grupper. Om den tidiga socialiseringen skiljer sig mellan olika kulturer i olika etniska grupper så 

återspeglas detta i ens värderingar i vuxen ålder. Detta argument styrks av de värderingsstudier 
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som gjorts av bland andra Inglehart på senare år. Inglehart–Welzel Culture Map, en produkt av 

World Value Survey som undersökt värderingsförskjutningar i världen sedan 80-talet fram till 

2015, visar att länder har olika värderingar. 

Figur 1 - Cultural map - WVS wave 6 (2010-2014) 

  

(World Value Survey, 2014) 

Figur 1 visar ett diagram som baseras på frågeformulär om värderingar som distribuerats 

världen över. Värderingarna har reducerats till två skalor på y-axeln och axeln. Y-axeln 

redovisar traditionella mot sekulär-rationella värderingar och x-axeln överlevnads mot 

självförverkligande värderingar. De olika färgerna i diagrammet visar även vilken religion som 

landet utövar. 

Enligt figur 1 ligger Sverige längst upp i det högra hörnet vilket tyder på att svenskars 

värderingar är mest utstickande när det kommer till självförverkligande och sekulär-rationella 

värderingar. Svensken är således enligt x-axelns skala långt upp i Maslows behovstrappa då vi 
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inte söker medel att tillfredsställa basala behov som trygghet och mat utan självförverkligande 

behov, vilket även återspeglas i vad vi efterfrågar i arbetet. En individ uppväxt i ett annat land 

längre ner på åt vänstra hörnet i figur 1 

Att en organisation har en värdegrund kan möjligtvis vara ett svar gentemot kravet som ställts på 

arbetsgivaren att jobba mer med post-materialistiska värderingar som självförverkligande. Men 

vilken funktion har värdegrund att fylla i det kravet? Är det så att en organisation med en 

värdegrund innebär att den anställda automatiskt jobbar självförverkligande eller gör den det 

oavsett? Eller om frågan riktas om lite, hur är värdegrund kopplat till den anställdas beteende?  

2.5 Värderingar, värdegrund och beteende 

För att klargöra vad en persons individuella värderingar och beteenden har att göra med 

värdegrund, kommer detta avsnitt att försöka klargöra ett förhållningssätt mellan värderingar och 

värdegrund. Ett sätt att brygga värderingar och värdegrund är attityder vilket utvecklas nedan.  

Voas (2014) har författat en artikel som behandlar attityder. Han redogör bland annat för 

relationen mellan attityder och värderingar, samt hur dessa förhåller sig till beteende. Hans 

argumentation bygger även på den sociologiska kontra psykologiska aspekten av attityder som är 

viktig att ha i åtanke vid studier av attityder. Detta kommer klargöra hur värderingar kan förhålla 

sig till värdegrund ur ett sociologiskt perspektiv.  

2.5.1 Värderingar och attityder, och hur de förhåller sig till beteende 

Voas (2014:1–2) menar att attityder är normativa; de representerar bedömningar av det 

normativa. Värderingar är abstrakta och kan betraktas som latenta konstruktioner som är 

manifesterade i den specifika bedömningen vi kallar attityder. Värderingsteoretiker försöker hitta 

dimensioner där en individs prioriteringar kan fastställas, exempelvis värderingar som 

traditionell kontra sekulär-rationell och överlevnad kontra självförverkligande. Ett tydligare 

exempel på en värdering kan vara rättvisa eller lojalitet. Dessa är generella principer medan 

attityder är konkreta ställningstaganden som att statligt bidrag är för högt eller lågt eller att 

statliga bidraget är orättvist fördelat. Voas (Ibid.) menar att det, i tal om attityder, är viktigt att 

sociologer håller isär attityder som personliga preferenser och sociala attityder. Personliga 

preferenser är en individs egen åsikt medan sociala attityder är den allmänna åsikten om antingen 

hur folk borde bete sig och agera eller bedömningen om vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. 
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Attityder, till skillnad från grundläggande värderingar, är föränderliga. I en annan artikel, 

författad av Hitlin och Piliavin (2004:381), menar författarna att attityder är lättare att förändra 

hos dem som är mer politiskt sofistikerade än dem som inte är det. 

Värderingar är inte det som oftast kommer till uttryck i beteende, de är latenta övergripande. 

Värderingar manifesteras i attityder varför det är lättare att diskutera attityder än värderingar i 

samband med beteende. Det finns samtidigt en allmän förväntan om att attityder påverkar en 

individs beteende, hur man handlar. Här har dock låg korrelation påvisats tidigare vilket ur ett 

psykologiskt perspektiv har varit en utmaning att förklara. Det har däremot inte varit någon 

utmaning ur ett sociologiskt perspektiv att förklara detta eftersom den sociala kontexten och 

normer har lyfts in som förklaringsfaktorer (Voas, 2014:3). Jag kan ha en viss attityd till något 

men jag kan handla emot den i enighet med den sociala kontexten eller normen. Jag väljer att 

inte låta min attityd komma till uttryck.  

En ytterligare förklaring som Voas (2014:8) erbjuder om varför en attityd inte speglar beteende 

är att attityder kan påverkas av ens övertygelser och känslor till vissa saker. Detta exemplifieras 

genom attityden om huruvida kvinnor i militären ska tillåtas gå ut i strid eller inte. Denna attityd, 

bedömning av det normativa, kan vara baserad på värderingar som frihet, jämställdhet, auktoritet 

eller tradition – man kan ha en värdering som är för allas lika värde, man kan bedöma att 

jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetet är bra. Detta kan i sin tur påverkas av övertygelser 

eller känslor kring kvinnor i militären - man kan vara övertygad om att män är bättre lämpade för 

den fysiska påfrestningen i strid.  

Hitlin & Piliavin (2004:381) menar på liknande vis, att man kan ha en attityd, som man hämmar 

vid insikten att den inte är överensstämmande med normen i det sammanhanget jag befinner mig 

i. Man förändrar sitt beteende. Man kan alltså förändra sig utefter normen i gruppen, hämma ens 

egna attityder, för att passa in. 

2.5.2 Kopplingen mellan värderingar och värdegrund 

För att koppla detta till värdegrund så är en tidigare etablerad funktion med värdegrund att styra 

beteende. Eftersom värderingar manifesteras i attityder är attityder en bättre term att använda i 

tal om att styra beteende. I och med att attityder, även om en anställds värderingar och attityder 

stämmer överens med organisationens värdegrund, inte alltid reflekterar beteende behöver någon 

förklaring till detta lyftas in.  
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En förklaring är att byta ut “den sociala kontexten och normer” till “organisationens kontext(er) 

och normer”. En anställd vars värderingar och attityder stämmer överens med en organisations 

värdegrund handlar sannolikt efter den. Om den anställda inte gör det kan detta förklaras av en 

kontext eller norm som står emot organisationens värdegrund. Kopplat till värdegrund kan den 

anställda hålla med om värdegrunden men handla efter en kontext eller norm. 

En annan förklaring till att attityder och värderingar inte speglar värderingar är ens övertygelser 

och känslor. Kopplat till värdegrund kan jag hålla med om värdegrunden men handla efter en 

övertygelse eller känsla. 

För att klargöra den etablerade sociologiska kopplingen mellan värderingar och värdegrund så är 

värderingar enligt Voas (2014:1–3) det grundläggande latenta och attityder det manifesta. 

Attityder påverkas av värderingar, de bistår oss med kriterier för bedömning och sätter implicita 

prioriteringar, som i sin tur motiverar beteende. Beteende påverkas i sin tur av kontexten och 

normerna (Ibid.) inom organisationen, alternativt övertygelser eller känslor. Beteende påverkas 

även om man vill passa in och således ändrar sitt beteende i det syftet. 

2.6 Tolkning av värdegrund 

Innan avsnittet för teori och tidigare forskning avslutas behöver en dimension som nämnts 

tidigare lyftas fram i samband med redogörelse för värderingar, värdegrund och beteende. Något 

som även framgår av teori och tidigare forskning är att olika bakgrund hos individer kan 

innebära olika tolkningar av värdegrund och värderingar.  

En utmaning i att skapa en gemensam värdegrund kan uppstå i samband med en heterogen 

arbetsstyrka där anställda besitter olika kulturella dispositioner. Sledge och Miles (2012:50–52) 

har genomfört en kvalitativ studie med drygt 150 respondenter där de jämför hur anställda i tre 

olika länder, Kina, Costa Rica och USA, uppfattar arbetsrelaterade värderingar olika. De 

konkluderar studien med att det är lämpligt att ledningen i en organisation undersöker hur 

anställda med olika kulturell bakgrund uppfattar olika värderingar (Sledge & Miles, 2012:65). 

Ett exempel de tar upp är värderingen respekt, där respondenter i Kina ger svar som att “de unga 

i Kina lär sig att respektera sina äldre” (Sledge & Miles, 2012:59), medan respondenter i USA 

ger svar som “vi respekterar alla” (Sledge & Miles, 2012:62), vilket antyder att respekt uppfattas 
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olika. Studien belyser något viktigt, att det existerar utrymme för tolkning av värderingar, inte 

minst om man besitter olika kulturella dispositioner.  

Den slutsatsen stämmer inte direkt överens med det resonemang som fördes om Inglehart-Welzel 

Culture Map, se figur 1, men en likhet bör lyftas. Kartläggningen är ett belägg för att ens 

värderingar varierar beroende på vilket land man lever i. Av denna anledning kan en värdegrund 

på en svensk arbetsplats inneha värderingar som är lättare att acceptera för den som är uppväxt i 

Sverige. 

En annan tolkning av gemensamma värderingar på arbetsplatsen som framgick i Brytting och 

Trollestad (2000:64–68) var då de ställde frågan om vad gemensamma värderingar spelar för roll 

för organisationen. De reducerades till någon form av riktlinje som finns i ledningens visioner, 

filosofier och policys. Respondenterna tenderade att blanda ihop dessa riktlinjer med 

organisationskultur och i fråga om vad värderingar är pratar de inte om grundläggande 

värderingar eller syn på världen utan snarare en viktig dimension av organisationen. 

Dessa punkter antyder att utformandet av en värdegrund är viktigt om den ska fungera i en 

heterogen organisation där anställda besitter olika bakgrunder, som i sin tur innebär att man 

besitter olika värderingar eller tolkar värderingar olika. 

2.7 Sammanfattning teori och tidigare forskning. 

Mycket kritik mot värdegrund går att hitta men det finns också många som ser möjligheter och 

funktioner i värdegrundsarbete. En funktion har ett externt syfte, att se bra ut utåt. Det finns även 

flera funktioner med interna syften, att skapa en god organisationskultur och en styrande 

funktion men med olika syner på den anställda. Dessa funktioner kan ses som underlag till den 

första forskningsfrågan, de kan potentiellt ses som värdegrundens betydelse. Huruvida 

värdegrundens betydelse är dess funktioner undersöks vidare i resultat- och analysdelen. 

Värderingar är det som vi har inom oss, som vägleder våra val och beteende. Attityder är dock 

lättare att diskutera när det kommer till beteende eftersom våra värderingar kommer till uttryck 

genom attityder, även om attityder förhåller sig inkonsekvent av flera anledningar till beteende. 

Individen besitter olika värderingar beroende på vad hen har lärt sig under de formativa åren i 

livet. Därmed kan värderingar variera mellan bland annat socioekonomiska klasser, olika 

nationstillhörigheter och ålderskohorter. En ytterligare dimension är att värdeorden i en 
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värdegrund kan tolkas olika beroende på bakgrund. Detta kan ses som underlag till 

forskningsfråga två och undersöks likaväl vidare i resultat- och analysdelen. 
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3. Metod   

I detta avsnitt följer en redogörelse av det val som gjorts gällande studiens ansats och urval. En 

redogörelse för genomförande av materialinsamling samt hur det valts att analyseras. Slutligen 

görs en redogörelse för studiens begränsningar, etiska övervägande och studiens respondenter.  

3.1 Fallet och Uppsala kommun 

Denna fallstudie har utförts genom intervjuer med nio chefer, samtliga inom HR- och 

verksamhetsutveckling, samt två medarbetare som arbetar på Uppsala kommun. Intervjuerna 

genomfördes i mötesrum på två av Uppsala kommuns kommunledningskontor i slutet av 

november och början av december 2019. Kommunledningen är en central enhet som styr och 

reglerar alla verksamheter och förvaltningar. Här finns en central HR-funktion, 

verksamhetsutvecklare, marknadsförare, ekonomiansvariga och dylikt. Intervjuerna genomfördes 

i mötesrum i stillsam miljö utan störmoment. 

En kort redogörelse för Uppsala kommuns organisatoriska struktur bör även redogöras för att 

lättare förstå kontexten. Högst upp i organisationen återfinns kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska representeras av kommunbefolkningen och är 

folkvalda. Där fattas de största besluten. Det är sedan kommunstyrelsen som ansvarar för att 

utföra besluten, och granska organisationen, och de har stöd och ger uppdrag till 

kommunledningen på kommunledningskontoret. Det finns 14 nämnder med en del tillhörande 

utskott, och 16 kommunala bolag, som jobbar utifrån uppdrag av kommunstyrelsen. Uppdragen 

kan komma igenom kommunledningen eftersom de är uppdragstagare till kommunfullmäktige. 

Nämnderna har olika ansvarsområden och deras arbete sker igenom förvaltningar. Ute i 

förvaltningarna finns alltså de flesta som vi genom denna studie kallar anställda. De anställda 

sträcker sig brett, från vårdpersonal till parkvårdare och fritidslärare. De kommunala bolagen 

fungerar på ett liknande sätt som förvaltningarna då de utför kommunstyrelsen uppdrag men 

bolagsformen differentierar sig.  

3.2 Ansats  

Studien ämnar undersöka värdegrund i linje med studiens syfte och frågeställning. För att 

undersöka detta anses en kvalitativ ansats mest givande med konventionell innehållsanalys som 

forskningsstrategi. Konventionell innehållsanalys utgår från induktion och används för att 
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beskriva ett fenomen (Hsieh & Shannon, 2005:1279–1280). I denna studie är således värdegrund 

fenomenet som syftas att förstå och därmed ska analyseras utifrån insamlat material. 

3.3 Urval  

En fallstudie har genomförts med hjälp av intervjuer och granskning av material i form av 

information på Uppsala kommuns hemsida, Youtubefilmer, interna dokument och verktyg 

kopplade till värdegrund. Materialgranskningen har varit viktig för att bygga en förståelse om 

hur Uppsala kommun arbetar med värdegrund och ett bra komplement till urvalet. Inför 

intervjuerna har en urvalsprocess i två steg utförts som beskrivs närmre nedan.  

Första steget i urvalet, för att undersöka studiens syfte, förutsatte att urvalet bestod av en 

organisation som valt att arbeta med värdegrund. Ett viktigt kriterium var att organisationen tagit 

fram en egen värdegrund och att de arbetar aktivt med den. Anledningen till att organisationen 

Uppsala kommun väckte intresse för denna studie var för att de utifrån sett verkar ha lyckats väl i 

arbetet med värdegrund inom organisationen. Detta går att utläsa på sättet de refererar till 

värdegrunden på deras hemsida, utifrån en Youtubefilmer och i dialog med dem. På hemsidan 

går det att hitta information om att Uppsala kommun vann pris för bästa employer branding-

kommun i Sverige år 2019, vilket ledningen kopplar till kommunens omfattande 

värdegrundsarbete. På Youtube går det att hitta en film om Uppsala kommuns värdegrund där 

den presenteras som en förenande faktor för hela organisationen. Uppsala kommun skyltar med 

att deras värdegrund och arbetet med den är framgångsrikt men på deras hemsida går det inte att 

hitta värdegrunden eller dess utformning. Utifrån sett blir det intressant att undersöka en 

organisation med en positiv syn på värdegrundsarbete som verkligen tror att den gör gott, vilket i 

sin tur leder till att resurser läggs på det. Således valdes organisationen Uppsala kommun ut då 

organisationen uppnådde alla våra krav. Urvalet kan betraktas som ett strategiskt urval.  

Andra steget i urvalet som likaväl kan betraktas som ett strategiskt urval, var urvalet av 

respondenter. Kravet här var att de antingen varit involverade i implementering av värdegrunden 

eller att de är i kontakt med den i sitt arbete idag. Ett särskilt fokus har lagts på anställda i 

styrande befattningar eller på sådana som haft strategiska roller vid implementeringen av 

värdegrund, eftersom dessa troligtvis är mer insatta i värdegrundsarbetet än exempelvis en 

anställd. I den breda organisation som Uppsala kommun är har mycket ansvar lagts på att de i 

ledande befattningar har sett till att värdegrunden genomsyrar organisationen. Anställda har 
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samtidigt tagits med, men i en mindre utsträckning, för att få perspektiv på värdegrundsarbetet 

och den faktiska praktiken av det. Urvalet av respondenterna har skett igenom en kontaktperson 

som kan betraktas som en grindvakt. Totalt intervjuades 11 respondenter inom organisationen 

Uppsala kommun som arbetade inom olika avdelningar och förvaltningar för att få en bredd 

inom organisationen. De 11 respondenterna jobbade i olika befattningar. Två som anställda i 

olika förvaltningar och resterande som strateger, mellanchefer, chefer och verksamhetsansvariga 

där de flesta hade ansvar över anställda. 

3.4 Intervjuguide   

En intervjuguide togs fram utifrån ett intresse att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuguiden bygger på teori kring värderingar, tidigare forskning av värdegrund, studiens 

frågeställningar och Uppsala kommuns material rörande värdegrund som går att hitta på deras 

hemsida. För att testa om intervjuguiden gav svar på vad som syftades att undersöka så 

genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien ledde till mindre revideringar men i helhet ansågs 

guiden bra. Ett koncept togs fram där tid ägnades åt reflektion och diskussion för att utveckla 

intervjuguiden och för att reflektera över fynd efter varje genomförd intervju. Intervjuguiden har 

reviderats under intervjuernas gång då en upplevd mättnad uppstått rörande ett fåtal frågor och 

då nya intressanta ämnen tagits upp under intervjuernas gång. Se intervjuguiden under avsnitt 

Bilagor.  

3.5 Genomförande 

Studiens intervjuer har genomförts på organisationen Uppsala kommun som har cirka 17 000 

anställda enligt respondenter. Respondenterna är verksamma i olika förvaltningar i kommunen 

samt olika avdelningar på kommunledningskontoret, de flesta i en chefsbefattning men även två 

på medarbetarnivå. Inför intervjuerna fick varje informant ett informationsbrev som innefattade 

vad materialet skulle användas till, hur det skulle förvaras men också etiska övervägande som 

beaktats och att intervjuerna skulle komma att spelas in. Intervjuerna genomfördes i huvudsak av 

båda författarna av denna uppsats. Tre av intervjuerna genomfördes av endast en av författarna. 

Samtliga intervjuer spelades in med syfte att transkribera och analysera materialet i efterhand. 

Längden av det inspelade materialet varierade mellan 35 till 60 minuter och efter transkribering 

raderades det inspelade materialet.   
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3.6 Analys  

Det första staget i analysen var att transkribera det insamlade materialet. Vid transkriberingen 

arbetades det utefter gemensamma kriterier för att transkriberingen skulle se likadan ut oavsett 

vem som gjorde det. Mindre fokus har lagts på små detaljer i transkriberingen men en 

överenskommelse gjordes att markera längre pauser, betoning av ord och om det inte går att höra 

vad respondenten säger. Kodningens procedur var av induktiv form där analysen av 

transkriberingen grundade sig i hur materialet uppfattades som sedan ledde till olika koder 

(David & Sutton, 2016:274). Intervjuguiden grundades i dels tidigare forskning men även i 

studiens syfte. Detta i sig innebar att kodningen inte skedde helt objektivt utan att en 

bakomliggande förståelse och intresse för ämnet fanns. Dock genomfördes inte kodningens 

procedur grundad i teori, som om den vore av deduktiv form, utan bearbetades utifrån förståelse 

av fenomenet värdegrund. Detta kan tolkas som att den tidigare förståelsen kan ha lett till 

uppkomsten av vissa koder vid kodningen av det insamlade materialet.    

3.7 Begränsningar och kritik  

Repstad (2007:89) menar att det kan uppstå metodologiska problem i samband med 

urvalsprocessen där forskaren blir beroende av att viktiga informanter hittar eller föreslår 

respondenter. En verksamhetsledare som kommer åt respondenter fritt kan exempelvis 

omedvetet eller medvetet ha ett önskemål om att styra urvalet och rekommendera de bästa 

medarbetarna. I denna undersökning råder ett sådant förhållande där en central person, en viktig 

informant, inom en avdelning på Uppsala kommun har tagit fram respondenterna. I 

förebyggande syfte för detta metodologiska problem fördes en diskussion i ett tidigt skede i 

urvalsprocessen där den viktiga informanten ombads att tänka på att få ett brett urval genom att 

involvera personer som arbetar med värdegrund på olika nivåer och besitter olika erfarenheter. 

Med den diskussionen löstes inte problemet helt, även om ett bredare urval presenterades. Detta 

är således en relevant aspekt att ha med vid tolkningen av resultatet eftersom respondenterna 

möjligtvis har valts ut utifrån att de exempelvis har en positiv inställning till värdegrundsarbetet. 

Intervjusituationen kan även diskuteras då det är möjligt att två mot en-situation kan få 

informationen att bli mindre avslappnad och bekväm. För att minimera effekten för detta 

redogjordes det för hur intervjun skulle gå till innan den startade. Intervjuerna startades med 

kallprat och enklare frågor för att få respondenten att känna sig bekväm. För resultatet av 
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materialinsamlingen kan det samtidigt vara positivt att båda författarna deltog under intervjuerna 

eftersom den som inte höll i intervjun kunde fokusera mer på följdfrågor och möjliggörandet av 

en gemensam analys på plats. 

3.8 Etiska överväganden  

I samband med studien har etiska aspekter övervägts genom hela processen vilka följer 

Vetenskapsrådets rekommendationer och riktlinjer för att bedriva etisk korrekt forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa riktlinjer blev respondenterna informerade om i form av ett 

informationsbrev innan respektive intervjutillfälle. 

Det har inte varit möjligt att bevara respondenterna helt anonyma eftersom det har funnits en 

grindvakt på Uppsala kommun som respondenterna har kontaktas av och intervjuerna bokats via. 

Att bevara anonymitet har försvårats ytterligare eftersom intervjuerna har genomförts ansikte 

mot ansikte. Efter intervjuerna har dock materialet avidentifierats genom att namn och annat som 

kan härledas till respondenten har tagits bort eller ersatts med koder som Mellanchef 1. Vidare 

har respondenten givit samtycke i samband med att ha läst informationsbrevet och valt att delta i 

studien. Detta säkerställdes även under respektive intervjutillfälle i samband med att 

respondenterna tillfrågades om de gav sitt samtycke till att genomföra intervjun.  

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet analyseras även utifrån det underlag som 

redovisats i avsnittet teori och tidigare forskning. Detta avsnitt disponeras, utifrån resultatet, i 

fyra övergripande teman. 

4.1 Uppsala kommuns värdegrund  

4.2 Värdegrundens skilda funktioner 

4.3 Värdegrundens spridning och effekt  

4.4 Relationen mellan personliga värderingar och en organisations värdegrund 

4.1 Uppsala kommuns värdegrund  

Inledningsvis i denna del av avsnittet tas respondenternas allmänna uppfattning av värdegrund 

upp för att ge en kontext till värdegrundsarbetet. Därefter hur värdegrunden har tagits fram och 

implementerats i Uppsala kommun vilket kan bidra med en vidare uppfattning om vad 
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värdegrunden bidrar med. Materialet bygger på Uppsala kommun och organisationens 

värdegrund: 

1. Göra skillnad – Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av förbättring. Vi är engagerade 

2. Arbeta tillsammans – Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla 

3. Välkomna nyskapande – Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner lösningar   

4.1.1 Uppfattning 

Den första frågan som har ställts till alla respondenter är vad värdegrund är för dem. Resultatet 

visar att respondenterna i stor utsträckning har en enad bild vad värdegrund är. I materialet blir 

det tydligt att respondenterna beskriver värdegrund som någon form av gemensam grund att stå 

på inom en organisation vilket illustreras i ett citat från intervju med Mellanchef 3 nedan.  

För mig är värdegrund ett förhållningssätt, en gemensam plattform att stå på som går att översätta 

till olika verksamheter. 

Respondenternas enade bild, hur de själva definierar värdegrund, ligger inte i linje med 

Alvessons teori om värdegrund. Alvessons (2015:16–18) definition av värdegrund är kopplad till 

värdegrundens innehållande värdeord, vilka han menar kan ses som positiva dygder som är vaga 

och föga förpliktande. Materialet visar inte på att någon av respondenterna talar om Uppsala 

kommuns värdeord när de får frågan om vad värdegrund är för dem. Hur respondenterna 

beskriver värdegrunden syftar istället till hur värdegrund ska verka i en organisation, vilket 

efterliknar Brytting och Trollestads resultat där värdegrund reduceras till en viktig dimension av 

organisationen istället för att värdeorden bryts ner i värderingar.  

Alvesson ställer sig skeptisk till värdegrundens verkan i en organisation då han inte tror på, eller 

menar på att det är svårt att lyckas med en implementering av mjuka värden i en organisation. 

Med mjuka värden menas den mänskliga delen av att använda människan som resurs, de värden 

som bidrar till individens välmående på arbetsplatsen. Respondenter syftar dock till det motsatta 

vilket citeras ifrån intervju med Mellanchef 1 nedan.  

[…] jag tror också att det ger människan en gemenskap. Vi ställer upp och vi känner någon form 

av stolthet och sådär. Och på så vis... att det skapar en bättre arbetsmiljö. För jobbar vi tillsammans 

för ett gemensamt mål. Det tycker vi människor om. Det är väl rätt så positivt. 
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Citatet antyder att värdegrunden bidrar med mjuka värden i form av en bättre arbetsmiljö 

sinsemellan kollegor och gemenskap. Detta bekräftar Ingleharts (1977:55–57) teori om ökade 

post-materialistiska värderingar på arbetsplatsen där även Mellanchef 1 ser positivt på att de 

post-materialistiska värderingarna som främjas och tar plats genom värdegrunden. Uppsala 

kommuns värdegrund kan utifrån detta fylla en funktion i att bemöta arbetstagarens krav samt 

kravet på ökade post-materialistiska värderingar på arbetsplatsen, och kan vara anledningen till 

den homogena bilden av värdegrund på Uppsala kommun.  

Vidare kan den homogena uppfattningen av värdegrund utifrån materialet bero på hur 

värdegrunden implementerats i organisationen, att sättet implementeringen av värdegrunden på 

något sätt har lyckats skapa en gemensam bild. Uppfattningen kan således även bero på hur 

arbetet med värdegrunden genomförts och sett ut. Utifrån endast denna fråga blir det dock svårt 

att reda ut om den homogena uppfattningen av värdegrund är kopplad till värdegrundens verkliga 

praktik inom Uppsala kommun eller någonting annat. Således går det inte att säga att Alvessons 

definition av värdegrund inte stämmer på Uppsala kommun. Det går endast att mena på att 

uppfattningen av begreppet ser olika ut men att detta inte säger någonting om värdegrundens 

verkliga praktik då resultatet är beroende av vad som påverkat respondenternas bild.  

4.1.2 Implementering  

För att undersöka värdegrundens betydelse närmare intresserade vi oss för hur processen med 

framtagning och implementering av värdegrund sett ut på Uppsala kommun. Materialet visade 

att beslutet om att ta fram och implementera en värdegrund på Uppsala kommun fattades på 

ledningsnivå. Efter beslutet tagits handplockades en arbetsgrupp som arbetade med att 

dammsuga Uppsala kommuns organisation på befintliga värdegrunder och likande arbete som 

policys och etiska riktlinjer. Den handplockade gruppen bestod av chefer med olika befattningar, 

många från HR men även en inhyrd konsult med expertis inom ämnet. Dessa hade alla olika 

erfarenheter med olika långa karriärer, bakgrunder inom privat och kommunalt, och man 

bedömde att nog med kunskap fanns internt i organisationen för att ta fram en värdegrund. 

Konsulten agerade som vägledande och strukturerade arbetet. Alvessons, Philipsons samt 

Brytting och Trollestads uppfattning om att värdegrund kommer uppifrån ledningsnivå eller 

någon slags kommunikationsavdelning stämmer således bra överens med framtagandet av 

värdegrunden på Uppsala kommun. Anställda har inte involverats i processen. Materialet visar 
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att arbetet med framtagandet av värdegrunden benämns och handlade om att återfinna 

värdegrunden i organisationen och inte uppfinna en ny värdegrund. En återkommande fras från 

flera respondenter exemplifieras nedan av Mellanchef 4.  

Alltså utgångspunkten har ju varit att värdegrunden är funnen, inte uppfunnen. 

Samtliga respondenter uttalar sig likartat och det skulle kunna antyda att man försökt hitta de 

värden och värderingar som fanns inom organisationen redan, de försökte inte uppfinna hjulet på 

nytt. De flesta av respondenterna menar att detta var det bästa sättet att ta fram och sedan 

genomföra implementeringen av värdegrunden då organisationen var under omkonstruktion 

2017, där värdegrunden blev en igenkännande faktor. Värdegrunden sågs som en stabil grund att 

hänga upp arbete och beslut på i en organisation som var under omkonstruktion. Detta stämmer 

väl in på hur Alvesson (2015:21) menar att kultur verkar och får stor uppmärksamhet vid en 

omorganisering. Således skulle värdegrunden kunna ses som ett försök att uppmärksamma och 

stärka kulturen på Uppsala kommun. Huruvida Uppsala kommuns arbete och implementering av 

värdegrund stämmer in på Alvessons teori rörande värdegrund eller kultur är något som 

diskuteras vidare i avsnittet värdegrundens skilda funktioner.  

Organisationen Uppsala kommun har lagt ner mycket arbete på att utforma den rätta 

värdegrunden för just deras organisation. Implementeringen, eller aktiveringen som de säger på 

Uppsala kommun, är fortfarande pågående två år senare efter lanseringen. Flera respondenter 

menar att organisationen valt att använda sig av aktivering istället för implementering för att 

arbetet med värdegrund inte har ett slut som implementering syftar till. Respondenterna menar på 

att det finns en risk i att se värdegrundsarbetet som färdigt när den tagits fram, det är efter 

framtagandet som det verkliga arbetet börjar vilket illustreras nedan med ett citat från intervju 

med Högre mellanchef 2.  

När värdegrunden var ‘klar’ så var det många som tyckte att arbetet var klart, men det är 

egentligen helt tvärt om. Vi måste få den att genomsyra verksamheten. 

Detta citat representerar den majoritet av respondenter som trycker på vikten att fortsätta arbeta 

kontinuerligt med värdegrunden medan ett par respondenter pratar om implementeringen i dåtid 

som att den är slutförd. Enligt Alvesson är den sämsta situationen när organisationer arbetar med 

värdegrund när den är under utveckling och implementering. Alvesson menar att ju mindre 

resurser och tid som läggs på värdegrund, desto bättre då den ofta blir mer kostsam än har en 
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verklig funktion. I det normala fallet menar Alvesson att värdegrund endast tas på allvar av dem 

som har betalat för den och att den står i en fjärran relation till de föreställningar och innebörder 

som verkligen genomsyrar verksamheter, något som analyseras närmre i värdegrundens 

spridning och effekt. De som talar för värdegrund, eller uttalar sig om hur man bör implementera 

värdegrund, trycker motsättningsvis mycket på att processen måste vara långsiktig och är mycket 

tidskrävande. Philipson (2011:240) menar exempelvis att arbetet kräver uthållighet, medan 

Brytting och Trollestad (2000:66–71) finner i sin studie att chefernas främsta utmaning i att styra 

med gemensamma värderingar är det långsiktiga arbetet och att finna tid åt det, och att inte låta 

andra kortsiktiga ekonomiska mål prioriteras före. 

För att återgå till Inglehart så framgår det inte att tanken med implementeringen direkt syftade 

till att hänga med i samhällets ökade krav på post-materialistiska värderingar, som även 

avspeglas i arbetsmarknaden. Med det sagt så är det inte orimligt att anta att de som 

implementerade värdegrunden ändå vara influerade av värderingarna som råder i samhället i 

stort. Denna studie har dock inte påvisat något sådant samband. En respondent slängde 

skämtsamt ur sig att värdegrunden “är något man ska ha”, vilket kan vara ett belägg för den 

allmänna uppfattningen om att värdegrund är något som stämmer överens med dagens idéer om 

vad företag ska göra, och i linje med Alvesson skapa extern legitimitet. Svaren på varför Uppsala 

kommun implementerat en värdegrund lutar dock mer åt att värdegrunden har en annan funktion 

vilket undersöks vidare i nästa avsnitt. 

4.2 Värdegrundens skilda funktioner 

Trots den homogena uppfattningen av värdegrund hos respondenterna på Uppsala kommun så 

visar materialet på en diskrepans mellan respondenterna åsikter kring hur värdegrund ska ta form 

inom en organisation. Den största skillnaden mellan respondenternas svar syns i hur en 

organisation ska arbeta med värdegrund eller mer konkret hur anställda ska förhålla sig till 

värdegrund. Nedan redovisas således diskrepansen mellan respondenternas bild av hur 

värdegrund ska användas utifrån två olika teman som vi valt att benämna som styrverktyg och 

kultur. Med styrverktyg syftar vi till att respondenterna ser värdegrund som ett verktyg till att 

styra organisationens anställda. Med kultur syftar vi till att respondenterna ser värdegrund som 

ett medel till att uppnå en god och önskvärd kultur.  
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4.2.1 Styrverktyg  

Respondenterna som, enligt vår uppfattning, ser värdegrund som ett styrverktyg menar att 

värdegrunden finns till för att reglera och styra anställdas arbete inom organisationen. 

Värdegrunden ses här som ett verktyg som framförallt chefer använder sig av för att styra 

anställda. Majoriteten av respondenterna pratar om värdegrund som ett styrverktyg vilket 

används för att arbeta åt rätt håll, detta illustreras i citatet från intervju med Mellanchef 2 nedan.  

Ett extremt viktigt styrmedel, både utifrån mjuka och hårda värden. En organisation med 

värdegrund är en organisation som styrs av värderingar […] vid lanserande av värdegrund ska det 

inte finnas ett val att använda sig av den eller inte 

 Majoriteten av respondenterna menar att värdegrundens huvudsakliga syfte är att styra och att 

det är ett användbart verktyg för framförallt chefer. Respondenter i chefsposition som ser 

värdegrund som ett styrverktyg menar att det går att förankra framförandet av kritik på ett bra 

sätt i värdegrunden. De menar även att det går att styra anställda åt rätt håll med mindre risk att 

stöta på motstånd när det finns en uttalad värdegrund att förhålla sig och referera till. Alvesson 

menar att värdegrund i mindre utsträckning framförs för att uträtta en form av styrning vilket inte 

är i linje med vad som speglas i citatet ovan.  

Som citatet syftar till så menar även några av respondenterna i chefsposition att det inte ska vara 

frivilligt att förhålla sig till eller använda organisationens värdegrund. Sättet som värdegrunden 

implementerats i Uppsala kommun ger varje förvaltning valmöjligheten att välja på vilket sätt de 

ska tillämpa värdegrunden. Dock menar respondenterna att det finns en förväntan på alla 

förvaltningar att tillämpa och arbeta med värdegrunden.  

Utifrån hur respondenterna i chefsbefattning beskriver att de använder sig av värdegrunden, 

tillsammans med hur den har implementerats i organisationen, så kan det ses som att chefer i 

Uppsala kommun har ett slags tolkningsföreträde till värdegrunden. Cheferna har en förväntan 

från kommunledningen på sig att tillämpa värdegrunden i respektive förvaltning men det finns 

inget strukturerat sätt att utföra det på. Alltså är det chefernas uppfattning av värdegrunden som 

tillämpas i respektive förvaltning. Om cheferna ser värdegrunden som ett styrverktyg så blir 

värdegrundens funktion beroende av vilken tolkning respektive chef gjort av värdegrunden och 

beroende av hur hårt cheferna väljer att styra respektive förvaltning med den.  
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Även Medarbetare 1 menar att värdegrund är viktigt verktyg för att veta hur man som anställd 

på Uppsala kommun ska bemöta varandra och kommunens invånare vilket illustreras i citatet 

nedan. 

Jag tycker det är viktigt att man har värdegrunder, för då vet alla på arbetsplatsen, asså, då har man 

liksom samma förhållningssätt. Vi ska bemöta dom på det här sättet och om vi gör en aktivitet så 

måste vi tänka på det här... så alla följer samma plan 

Medarbetaren anser att värdegrund är viktigt att ha i en organisation så det finns ett gemensamt 

sätt att bemöta och förhålla sig till framför allt kommunens invånare som de kommer i kontakt 

med. Om en kollega inte förhåller sig till värdegrunden menar Medarbetare 1 att det är lätt att ta 

upp det med sin kollega och framföra vad som förväntas av hen. Medarbetaren ser således 

värdegrunden som ett styrverktyg eller förhållningssätt att arbeta efter. Dock menar hen inte att 

värdegrunden finns i ett fysiskt dokument som kollegorna kan ta fram och diskutera kring när 

någon handlat utanför den. Istället menar medarbetaren att det är ett personligt ansvar att ha koll 

på värdegrunden och att det förväntas av en medarbetarna på Uppsala kommun att de förhåller 

sig och agerar utefter den. 

Några respondenter i chefsposition menar att det är viktigt att anställdas personliga värderingar 

är i linje med organisationen värderingar. Nedanstående citat från intervju med Mellanchef 2 

visar att det är så pass viktigt att värdegrunden borde användas vid rekrytering.  

Jag tycker att det skulle vara ett bra rekryteringsverktyg för att få individer in i organisationen som 

har värderingar som ligger i linje med värdegrunden. 

Som citatet visar på så menade några av respondenterna att värdegrunden ses som ett bra verktyg 

vid rekrytering för att säkerställa att individen av intresse för anställning har överensstämmande 

värderingar med organisationen. Om det anses viktigt att individers värderingar stämmer överens 

med organisationens värderingar och därmed värdegrunden är detta ett bra sett att uppnå detta i 

linje med Inglehart. Inglehart menar att en individs grundläggande värderingar formas under ens 

uppväxt och att det sedan sker små förändringar i en individs värderingar under vuxen ålder. I 

materialet går det att se att respondenternas uppfattning av en individs grundläggande 

värderingar är i linje med Ingleharts. Detta går att utläsa i citatet ovan där Mellanchef 2 vill 

använda värdegrunden som ett rekryteringsverktyg för att ta in individer med värderingar som är 
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i linje med Uppsala kommuns och där med inte syftar till att en individs värderingar går att 

förändra.  

4.2.2 Kultur  

Respondenterna som, enligt vår uppfattning, ser värdegrund som kultur menar att den tagits fram 

med ett syfte att skapa en god och önskvärd kultur inom organisationen, på samma vis som 

Alvesson (2015) talar om organisationskultur. Respondenterna menar att värdegrund likväl som 

kultur inte kan implementeras utan är något som växer fram. Materialet visar på att en del av 

respondenterna menar att värdegrund är ett hjälpmedel för att skapa god kultur vilket illustreras i 

ett citat nedan från intervju med mellanchef 4. 

Ja det viktiga är att vi inte styr upp implementering av värdegrund så att ‘ni ska gå igenom steg 1–

5' för då blir det en pliktmässig behandling av det, eller riskerar att bli det, som vi gör det till en 

struktur istället för att försöka se värdegrunden och aktiveringen av värdegrunden som ett 

komplement till de strukturer som vi har. Jag tror inte man kan implementera en kultur. En kultur 

växer fram organisatoriskt och då behöver vi vattna och vårda. Och uppmärksamma och ge näring. 

 Respondenterna menar, som tidigare nämnts, att värdegrunden på Uppsala kommun inte 

implementerats utan aktiverats och är fortfarande under aktivering. Respondenterna som 

refererar till värdegrunden som kultur menar att kultur inte heller kan implementeras eftersom 

det är något som måste växa fram ur individerna inom organisationen. Enligt Alvessons kan det 

utåt sett verka som att värdegrund och organisationskultur är detsamma, men så är inte fallet, i 

alla fall inte det normala fallet. Alvesson är själv en förespråkare för att det inte går att 

implementera mjuka värden i en organisation vilket ovanstående citat går i linje med. Alvesson 

menar att kultur är mönster av föreställningar och innebörder som växer fram och genomsyrar 

hela organisationen, vilket stämmar in med de respondenterna som talar om värdegrund som ett 

medel till att skapa god kultur.  

Sättet som värdegrunden på Uppsala kommun har implementeras, eller aktiverats, är även den i 

linje med denna uppfattning. Det finns inga tydliga dokument som talar om för chefer eller 

anställda hur de ska arbeta med eller förhålla sig till värdegrund. Konceptet värdegrund har 

introduceras för direktörer och chefer och har sedan lämnats över till dem att aktivera i 

respektive förvaltning utifrån deras egna bild och uppfattning. Respondenter i chefspositioner 

menar att det detta gett utrymme för varje chef att praktisera värdegrunden på respektive 
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förvaltning utifrån dess förutsättningar. Detta skulle enligt Philipson kunna leda till större 

engagemang hos cheferna i arbetet med värdegrund då cheferna själva får tolka och tillämpa 

värdegrunden på respektive förvaltning. 

Vidare menar Mellanchef 4 att om värdegrunden implementerades likt ett styrkverktyg så finns 

det inte mycket som skiljer den från organisationens andra styrsignaler och mekanismer, detta 

citeras nedan.  

Om vi reducerar värdegrunden till en styrsignal eller styrmekanism på det sättet som vi gör i 

liksom våra strukturerar... Struktur kring styrning och sådär. Om vi reducerar det som handlar om 

kulturarbete till struktur så tror jag att det blir en risk för att man kväver den. 

Vi tolkar detta som att värdegrunden inte skulle fylla någon ny funktion inom organisationen 

Uppsala kommun om syftet var att den skulle verka som en del av strukturen. Respondenten 

menar att det är viktigt att kulturarbete förblir ostrukturerat till en viss grad för att inte kväva 

uppkomsten av kulturen. Om målet är att en kultur ska växa fram med hjälp av värdegrunden så 

måste det finnas rum för tolkning och diskussion.  

Respondenter som syftar till att värdegrunden på Uppsala kommun är ett hjälpmedel för att skapa 

god kultur kan på sätt och vis bekräfta Ingleharts teori om att materialistiska värderingar minskar 

medan post-materialistiska ökar. Respondenterna menar att en god kultur som förmänskligar 

arbetsplatsen är någonting som individer söker i dagens arbete i allt större utsträckning vilket 

illustreras i citatet nedan från intervju med Mellanchef 4. 

Jag tror att det finns en längtan efter ett komplement till det att förmänskliga arbetsplatsen och 

arbetet och varandra och se annorlunda på arbetet och där tror jag att värdegrunden kan hjälpa till. 

Respondenterna menar vidare likt Alvesson att en god kultur är av stort intresse för att bevara 

hög kompetens och lojalitet inom organisationen. Respondenterna som ser värdegrunden som en 

satsning för att skapa god kultur menar att den goda kulturen skulle göra Uppsala kommun till en 

attraktiv arbetsplats som fortsätter att intressera välutbildad personal att både söka sig till och 

stanna i organisationen. Alvesson är kritisk till att implementera mjuka värden i en organisation, 

i detta fall syftar respondenterna dock till att värdegrunden endast ska hjälpa organisationen att 

uppnå mjuka värden och är i sig själv inte kulturen som ska uppnås. Vidare menar Alvesson att 

värdegrund ofta blir en banalisering av kulturmönster i organisationer, samtidigt som han talar 

om att kulturfenomen är starkt beroende av de begrepp och metaforer de bygger på. Om 
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implementering av värdegrund endast har ett syfte att leda till god kultur, som några av 

respondenterna i denna studie menar, kan det i linje med Alvesson ses som legitimt om 

värdeorden som värdegrunden omfattar är det som kulturfenomenet ska bygga på. Det är dock 

många aspekter som ska tas i beaktning och enligt Alvesson är det få organisationer som lyckas 

med att aktivt arbeta fram och sprida en organisationskultur vilket analyseras närmare i nästa 

avsnitt.  

4.3 Värdegrundens spridning och effekt 

Studien visar på att det finns en övergripande positiv uppfattning om vad värdegrundsarbetet 

bidrar med på Uppsala kommun, oavsett vilken funktion respondenterna tycker att värdegrunden 

har. Detta avsnitt kommer därför undersöka hur Uppsala kommuns värdegrund verkar i from av 

spridning och effekt.  

4.3.1 Spridning  

Först bör klargöras hur spridningen ser ut externt och internt. Uppsala kommuns information 

kring värdegrund, externt sett, är påfallande liten till skillnad mot informationen som Uppsala 

kommun erbjuder på sitt intranät internt. Detta tyder på att värdegrunden inte finns till för extern 

legitimitet. Alvesson (2015:16–17) menar att värdegrundens främsta syfte är att låta bra och 

bidra med extern legitimitet men här bör Uppsala i dagsläget ses som ett undantag. Såvida planen 

inte enbart är att Uppsala kommun ska kunna visa upp arbetet med värdegrund om det 

efterfrågas av någon. Det som finns att tillgå externt sett rörande värdegrund och arbetet med den 

är väldigt lite på Uppsala kommuns hemsida samt en film på Youtube. Samtidigt är det inget 

som framgår i materialet om extern legitimitet, mer än att Uppsala kommun som arbetsgivare 

kan se mer attraktiv ut som en följd av värdegrundsarbetet. Detta talar för att värdegrunden inte 

finns på Uppsala kommun i ett externt syfte.  

Till själva implementeringen, eller aktiveringen som Uppsala kommun föredrar att kalla det, så 

har kommunledningen och den grupp som jobbade med upprättandet av värdegrunden gjort ett 

aktivt val att inte tvinga på värdegrunden på någon förvaltning. Det finns idag inga måsten utan 

en förväntan. Samtidigt anser samtliga respondenter att värdegrunden bör genomsyra hela 

organisationen, även om det är utmanande att varenda anställd inom organisationen ska jobba 

efter den. Hur värdegrunden ska nå ut till alla förvaltningar, och således nå anställda, är upp till 

respektive chef och ansvariga ute i förvaltningarna.  
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En uttalad förväntan finns på cheferna att jobba med värdegrund vilket ger dem ansvaret att 

sprida värdegrunden. Om de inte tar på sig det ansvaret kommer alltså värdegrunden inte att nå 

ut till alla anställda i organisationen. Dessa chefer ges olika verktyg, bland annat fysiska verktyg 

som spel och övningsunderlag, men även utbildande sammanträden för att jobba med 

värdegrund.  I dagsläget sammanträder de årligen på chefsträffar där diskussioner kring 

värdegrunden ska fungera som stöd till cheferna. Huruvida cheferna sedan tar ut värdegrunden 

till respektive förvaltning tror flera respondenter varierar och där kan en faktor vara om 

förvaltningen verkligen behöver eller kan tillämpa värdegrunden. Exempelvis har skolorna i 

Uppsala kommun värdegrunder sedan innan, de är etablerade vilket resulterar att det kan finnas 

en mättnadskänsla och att de anser att det inte finns något behov av en ny värdegrund. 

Förvaltningar som arbetar med beslutsfattande utifrån lag kan också ha svårt att se hur de ska 

tillämpa värdegrunden och förändra sitt arbete. I förvaltningar som inte har jobbat med 

värdegrund tidigare och som kan gynnas av att anpassa arbetet efter Uppsala kommuns 

värdegrund har det däremot kommit som ett bra tillskott. Som Mellanchef 4 uttrycker det. 

Om man har ett starkt arbete med det sedan innan, det är väldigt integrerat och man pratar starkt 

om värderingar och värdegrund. Då tror jag inte att detta har lika stor betydelse men inom 

områden där vi inte har gjort så får det stor betydelse och då är det ju ganska bra att vi har en 

igenkännelse kring det också 

Enligt respondenterna har en del förvaltningar jobbat mer med värdegrunden, samtidigt som 

samtliga respondenter håller med om att det finns mer arbete att göra för fortsatt spridning. 

Materialet kan bekräfta att det finns arbete kvar då två av två intervjuade medarbetare inom 

Uppsala kommun inte känner till hur värdegrunden är utformad. En respondent menar att 

värdegrunden under aktiveringens tid endast kostat dem värdefull arbetstid vilket citatet nedan 

från intervju med Medarbetare 2 visar på. Hen blir tillfrågad om värdegrund är viktigt i arbetet. 

Alltså jag kan tycka det och att själva idén är inspirerande absolut men jag... så den lilla 

erfarenheten jag har då från det värdegrundsarbetet som har gjorts har ju blivit pannkaka då rent 

personligen. Det mynnade ut i ingenting och väldigt många timmars arbetstid höll jag på att säga, 

nej men det kunde ha utnyttjats mycket bättre. Det blev liksom en excelfil med bara meningar 

Respondenten menar att hen inte märkt av arbetet med värdegrund på sin arbetsplats mer än att 

det ägnades en dag till den där man tittat på dokument rörande värdegrunden. Detta kan ses som 

ett belägg för Alvessons tankar om att värdegrund kan ses som symbol för det stora 



   
 

34 

 

mellanrummet mellan chefer och medarbetare, eller att värdegrunden endast har betydelse för de 

som betalat för framtagandet eller tagit fram värdegrunden. Utifrån denna respondent ser det ut 

att stämma in på Uppsala kommuns arbete med värdegrund. Det begränsade urvalet bör 

samtidigt has i åtanke. 

4.3.2 Effekt  

Ett sätt att undersöka vad värdegrunden har för effekt är genom uppföljning och utvärdering. I 

materialet framgår det att det inte finns något uppföljnings- eller utvärderingsarbete med 

värdegrunden vilket gör det svårt att säga exakt vad värdegrunden bidragit med. Flera 

respondenter lyfter också att det generellt sett är så då man arbetar med mjuka värden. En 

ytterligare faktor som gör det svårare att se vad för effekter värdegrunden genererar är att 

Uppsala kommun genomgick en stor omorganisering 2017. Samtidigt lanserades värdegrunden.  

Respondenterna menar att omorganiseringens syfte var att Uppsala kommun skulle gå från en 

beställar-utförarmodell med förhandlingskultur till en sammansvetsad organisation med 

samarbetskultur. Värdegrundens och omorganiseringens syfte kan här av denna anledning smälta 

samman vilket gör det svårare att utläsa värdegrundens specifika effekter på både organisations- 

och individnivå. Flera respondenter menar dock att det inte finns något konkret mål med en 

värdegrund utan att det är en abstrakt målbild. En målbild som är svår att mäta utan uttrycker sig 

mer i organisationen efter en längre tid om arbetet med värdegrunden lyckats. Respondenterna 

menar fortsättningsvis att värdegrunden blev en del av omorganiseringen och att den kom in 

väldigt bra i omorganiseringens syfte.  

En aspekt som dyker upp i tal om effekt är hur anställda ska förhålla sig till värdegrunden. Ett 

problem enligt Alvesson, som även syns i materialet, är hur värdegrund förhåller sig till andra 

ideal samt vad som händer om man inte förhåller sig helt till organisationens värdegrund. Hur 

värdegrunden på Uppsala kommun förhåller sig till andra organisatoriska ideal framstod ganska 

tydligt i många fall hos respondenter med chefspositioner. Många av respondenterna i 

chefsbefattning ansåg att värdegrunden är någonting att luta sig tillbaka på när det uppstår 

stormiga situationer. Något som kan styra arbetet åt rätt håll, men att värdegrunden inte 

konkurrerade med annat som arbetsuppgifter. Dock kunde några av respondenterna med 

chefsposition se ett problem med anställda som inte förhållit sig till värdegrunden i alla 
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situationer och att det i dessa fall skulle kunna finnas en förvirring i prioritetsordningen kring 

olika ideal vilket illustreras i citatet nedan från intervju med Mellanchef 2.  

Jag har ett mail i min mailkorg idag som är såhär: en kommunbil har kört vårdslöst idag så någon 

var tvungen att tvärnita [...] och då, då har man inte fattat liksom. Det står Uppsala kommun på din 

bil 

I detta fallet menar respondenten att en anställd inte förhållit sig till Uppsala kommuns 

värdegrund och ansåg att värdegrunden i detta fall inte styrde den anställdas handling. Exakt på 

vilket sätt anställda inte förhållit sig till värdegrunden blir dock oklart och det går återigen att 

diskutera om värdegrunden tolkas fel, samt vem som har tolkningsföreträdet av värdegrunden. 

Oavsett menar respondenten samtidigt att det i dessa fall kan finnas saker att se över som 

exempelvis körscheman för att en anställd ska kunna förhålla sig till värdegrunden samtidigt som 

det är möjligt att utföra det som förväntas av hen i organisationen. Detta grundar sig i att 

Mellanchef 2 inte trodde att den anställdas avsikt var att bryta mot värdegrunden utan att hen 

antagligen bara ville sköta sina arbetsuppgifter. 

Vad som händer om en anställd inte förhåller sig till värdegrunden råder det delade meningar om 

i materialet. Vissa av respondenterna som menar att värdegrund har en kulturell funktion anser 

att det går att referera till värdegrunden för att möjligen få den anställda att tänka om och agera 

annorlunda men att det inte går att tvinga på någon kultur utan det måste växa fram hos den 

anställda. Medan de respondenter som hade en mer styrningsinriktad bild av värdegrund ansåg 

att det var viktigt att agera utifrån värdegrunden och om en anställd inte gjorde det så fanns det 

åtgärder för att ändra det. Den vanligaste åtgärden menade respondenterna skulle vara ett 

medarbetarsamtal för att reda ut varför den anställda har svårt att förhålla sig till värdegrunden. 

Sedan skulle åtgärder vidtas när anledningen till att den anställda inte förhållit sig till 

värdegrunden var fastställd. En respondent menade dock att det skulle, i kombination med annat 

misskötande beteende, kunna ligga till grund för uppsägning om en anställd medvetet väljer att 

inte följa värdegrunden vilket illustreras i citatet nedan från intervju med Mellanchef 7.  

[…] det man kan göra då när man kommer till ett skede när man ser att nej det här funkar inte. Då 

kan ju värdegrunden vara en del av det som är en del i ett avslutningssamtal. Eh... att man faktiskt 

diskuterar det att det här funkar inte. Det här är vårat uppdrag, det här är vårat sätt att förhålla oss i 

frågorna. Och det är liksom det som är förutsättningarna. 
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Detta i sig ger en bild av att respondenten anser att det är viktigt att förhålla sig till 

värdegrunden. Detta upplevs dock motsägelsefullt i förhållande till hur och varför värdegrunden 

är implementerad i organisationen Uppsala kommun. Det går inte att skäligt säga upp någon på 

grund av att hen inte förhåller sig till organisationens värdegrund, det kräver andra överträdelser 

som regleras av arbetslagstiftning och avtal med arbetsgivaren. Det är möjligt att det Mellanchef 

7 uttrycker var en felsägning eller att det fanns mer osagt i det uttalandet. Precis som en annan 

respondent uttryckte att inte följa värdegrunden är inte skäl nog för uppsägning, men att det blir 

ett mjukare sätt att diskutera problem som misskötsel utifrån en värdegrund än strukturerade 

styrdokument. Vidare klargör denna respondent att om en uppsägning ska kunna ske måste den 

anställda brutit mot en lag eller kollektivavtal. 

Dessa effekter stämmer in på den förändring som Gay (1994) redogör för, övergången från en 

byråkratisk till en organisk organisation och att formella regler suddas ut. Inget i denna studie 

påvisar att organisationen Uppsala kommun tidigare har varit en strikt byråkratisk och fullt ut 

rationell organisation, men om den hade varit det skulle det inte uppstå tvetydigheter i hur en 

anställd ska förhålla sig till formella regler. Formella regler klargör ansvar och skyldigheter som 

anställd, och om personliga preferenser eller individuell frihet kopplas ifrån arbetet minskar 

utrymmet för att en anställd ska handla emot de formella reglerna. Det som värdegrunden tycks 

göra utifrån resultatet är att öppna upp för tvetydigheter då respondenterna i chefsbefattning 

menar olika om hur misskötsel ska tas hand om. Dessa tvetydigheter uppstår sannolikt inte i 

samma utsträckning i en byråkratisk rationell organisation där den anställdas beteende styrs av 

ett byråkratiskt etos och förhåller sig rationellt till sitt uppdrag, där frågan uppstår om arbetet 

med värdegrund kan påverka rationaliteten. 

Sammanfattningsvis är respondenterna således överens att aktiveringen av värdegrund på 

Uppsala kommun inte är klar och att spridningen av den samt effekten inte uppnått sin fulla 

potential. Resultatet visar att respondenterna upplevelser av värdegrundens spridning och effekt 

ser olika ut och att detta kan bero på och kopplas till respondenternas uppfattning av 

värdegrundens funktion, samt att ansvaret för att sprida värdegrunden åligger respektive 

förvaltning. Respondenter som ser värdegrund som ett styrverktyg kan se en annan effekt av 

värdegrunden på Uppsala kommun kontra de som ser den som ett medel för att bidra till kultur. 

Detta bekräftas med respondenternas åsikter kring om en anställds personliga värderingar bör 
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vara i linje med Uppsala kommuns. De som ser värdegrunden som ett styrverktyg anser att det är 

viktigt att en anställds individuella värderingar är i linje med Uppsala kommuns, medan de som 

ser värdegrund som ett medel för att skapa kultur inte anser att det är lika viktigt.  

4.4 Relationen mellan personliga värderingar och en organisations värdegrund 

I detta delavsnitt har två teman i analysen växt fram, som delas upp i två perspektiv, där det 

första perspektivet representeras av en majoritet av respondenterna som anser att det är viktigt att 

personliga värderingar stämmer överens med organisationens. Det andra perspektivet 

representeras av en minoritet som ser inte anser att det är lika viktigt med vilka värderingar den 

anställda har. Nedan följer en fördjupning. 

4.4.1 Individens värderingar ska stämma överens med organisationens värdegrund 

En majoritet av respondenterna anser att det är viktigt att den anställdas värderingar stämmer 

överens med organisations värdegrund, medan några av dessa menar att värdegrunden ska vara 

lika djupt rotad hos den anställda som hens grundläggande värderingar. Detta exemplifierades 

vid flera tillfällen, exempelvis som att individen har en värdering om att hen inte ska gå mot röd 

gubbe och att organisationens värdegrund ska vara lika stark som den. Som Mellanchef 1 

beskriver det ska du inte arbeta med värdegrund utan du ska leva den som illustreras med ett citat 

nedan.  

Jag tycker att arbeta med värdegrund är detsamma som att leva värdegrund  

Med att leva värdegrund tolkar vi det som att man ska leva efter värdegrundens värderingar, 

åtminstone att det framstår som det i arbetet. Det ska inte bara vara några slagord på en tavla på 

jobbet eller något man arbetar med då och då utan det ska vara en del av den anställda och 

speglas i beteende och handling. Om värderingarna i värdegrunden på Uppsala kommun ska vara 

en del av ens egna värderingar krävs det utifrån Inglehart att dessa lärs in under ens formativa år 

i livet, vilket i viss mån kan ha skett. 

Beroende av vilka värderingar en organisations värdegrund består av är det möjligt att en individ 

har kommit i kontakt med den under de formativa åren i livet. Skolan är en tid under ens 

formativa år som kan ha stor betydelse för ens grundläggande värderingar. I skolan är 

värdegrund ett etablerat koncept, och skolans värdegrund är grundad i normativt önskvärda 

värderingar. Läroplanen i svenska skolor utgår ifrån skollagen, och i skollagen framgår de 
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grundläggande värden som ska läras ut, den nationella värdegrunden. De omfattar bland annat 

människor lika värde, tolerans och jämlikhet (Skolverket, 2011:5). I Uppsala kommun arbetar 

skolorna utifrån antingen Uppsala kommuns värdegrund eller en egen värdegrund, där de som 

har en egen värdegrund är nära besläktad med Uppsala kommuns eller den nationella 

värdegrunden.  

Inglehart menar att ens grundläggande värderingar inte ändras i någon större uträckning under 

ens vuxna liv, det vi lär oss som unga stannar kvar inom oss. Av denna anledning skulle det 

utifrån Inglehart innebära att de värderingar i skolans nationella värdegrund och Uppsala 

kommuns värdegrund troligtvis finns djupt rotad i den som har gått i skola i Sverige, än mer i 

Uppsala. Det uppstår av den anledningen troligtvis ingen konflikt mellan egna värderingar och 

Uppsala kommuns värdegrund, om den anställda är uppväxt och skolad i Sverige. Den som 

däremot beter sig normbrytande, som inte har gått i skolan eller misskött sig och inte anammat 

den värdegrund som lärs ut i skolan, alternativt den som har vuxit upp i ett annat land än Sverige 

ska utifrån detta ha svårare att acceptera Uppsala kommuns värdegrund.  

Ingen respondent redogjorde för att värdegrunden har varit svårtolkad av någon anställd, oavsett 

bakgrund, vilket försvagar resonemanget ovanför och tillämpligheten för studier som Sledge och 

Miles (2012). Det bevisar samtidigt en poäng, att det är komplext att redogöra för 

värderingsteorier i samband med värdegrund. Det talar även för att det är svårt att utifrån 

värderingsteori styrka resonemang som att den anställda ska inneha samma värderingar som 

innefattas av värdegrunden.  

För att vidare bygga ett argument för komplexiteten i detta så är det som sagt ingen respondent 

som säger att någon anställd har haft problem med att följa värdegrunden, vilket kan resultera i 

ett problematiskt antagande. Att eftersom alla anställda accepterar värdegrunden så innehar de 

rätt värderingar, och handlar efter sina värderingar och således värdegrunden. Men stämmer 

verkligen det? Oavsett om den anställda har samma värderingar som värdegrunden, betyder det 

att den anställda accepterar och handlar utifrån värdegrunden? 

Som Voas (2014:3) beskriver värderingar så är de abstrakta. Generella snarare än specifika. 

Värderingar är generella betydelser om vad som är viktigt och ens attityder är hur de 

manifesteras, hur de kommer till uttryck. Detta exemplifieras genom att man kan ha en värdering 
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som är för att jämlikhet är viktigt, medan ens attityd är att vara för eller emot specifika policys 

ämnade att främja jämlikhet. 

För att exemplifiera detta utifrån ett rent spekulativt exempel kan en anställd ha en personlig 

värdering att samarbete är bra. Samma anställd behöver förhålla sig till värdegrunden och 

värdeordet arbeta tillsammans. Även om den anställda tycker att det är bra med samarbete går 

det inte att säga att hen handlar utifrån den värderingen helt konsekvent. Den anställdas attityd 

till exempelvis bikupsdiskussioner som ett samarbetsforum kan vara negativ eftersom hen anser 

att det är en för ostrukturerad form av samarbete, vilket i sin tur kan påverka inställningen till 

bikupsdiskussioner och således påverka beteendet. Att den anställda inte vill delta eller går in 

halvhjärtat i bikupsdiskussionen även om hen egentligen har överensstämmande värderingar. I 

ett sådant exempel kan ens attityd till arbetssättet innebära att den anställda handlar emot sina 

värderingar och värdegrunden. 

Voas (2014:12) menar, då vi diskuterar värderingar ur ett sociologiskt perspektiv i förhållande 

till värdegrund, att den sociala kontexten och normer ska lyftas in. Som tidigare etablerat i 

avsnittet för teori och tidigare forskning föreslår vi här att den sociala kontexten och normerna 

byts ut till organisationens kontext(er) och normer. Då vi betraktar en anställds värderingar kan 

vi inte isolera dem från arbetsplatsens kontext och normer. En respondent, Medarbetare 2, 

berättar om hur de arbetar nyskapande i nedanstående citat: 

Sen kan jag ju liksom i själva i mitt arbete till hur jag kommer fram till det här beslutet eller hur 

jag bemöter den som jag ska fatta beslut för eller... hur jag tar fram uppgifter och så. Den är ju inte 

lagstyrd på det sättet [...] men nyskapande är ju jättebra 

Medarbetare 2, jobbar på en avdelning där mycket av utförandet i arbetet utgår från formella 

krav som lagtext och riktlinjer. Medan hen anser att nyskapande är jättebra, och som vi uppfattar 

som en värdering hen håller vid, så är det utmanande att vara nyskapande i alla lägen då 

kontexten begränsar. Vilka normer som rådde inom avdelningen vad gäller nyskapande framgick 

inte av intervjun men en förutsättning för att det ska gå att välkomna nyskapande blir att det 

välkomnas av kollegor och chef. En svårighet som uppstår med detta exempel är att särskilja om 

en individ förhåller sig och handlar utifrån värdegrunden baserat på värderingar, attityder, eller 

kontexter och normer på arbetsplatsen. Det framgår åtminstone att respondentens värderingar 

inte är avgörande för hens beteende utan att de åsidosätts av annat.  
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Det bereder även ett ytterligare exempel för hur värdegrund kan bidra med att den anställda 

agerar irrationellt vilket Gay (1994:671) menar är en följd av att organisationer går från att vara 

byråkratiska till organiska. Medarbetare 2 säger i intervjun att hen arbetar utifrån regler och 

riktlinjer men att det finns utrymme för att agera nyskapande, vilket utifrån Gay (1994:671–672) 

kan ses som en ökad risk för irrationellt beteende. 

En annan förklaring till att en anställd handlar inkonsekvent gentemot dennes egna värderingar 

skulle kunna ges av Hitlin och Piliavin (2004:381). Deras kartläggning av värderingar menar att 

en individ mår bra av att få sina värderingar bekräftade. De respondenter som anser att det är 

viktigt att den anställdas värderingar stämmer överens med värdegrunden menar att det kan vara 

svårt att arbeta i en organisation som har helt andra värderingar än en själv och att en person som 

inte kan identifiera sig med organisationens värdegrund inte passar in i verksamheten. Några av 

respondenterna som ansåg att det var så viktigt att de personliga värderingarna var i linje med 

organisationens värdegrund, ansåg att värdegrunden borde ligga till grund för anställning. 

Mellanchef 2 uttrycker detta genom följande citat. 

Jag tycker att det skulle vara ett bra rekryteringsverktyg för att få individer in i organisationen som 

har värderingar som ligger i linje med värdegrunden. 

En sådan inställning är inte utifrån ett värderingsperspektiv fel eftersom att rätt värderingar hos 

individen innebär att hens attityder influeras och sannolikt inte har några problem med att följa 

Uppsala kommuns värdegrund. Det bör samtidigt lyftas att Hitlin och Piliavins (2004) 

kartläggningen menar att en individs värderingar och beteende inte alltid behöver vara 

överensstämmande. En individ kan förändra sitt beteende när hen inte passar in i samhället eller 

till normen. Alltså kan en individ i sådana fall förhålla sig till och anpassa sig till samhället eller 

normen, eller en värdegrund, som inte är överensstämmande med hens personliga värderingar för 

att passa in i organisationen. Utifrån denna premiss kan individen som inte besitter de 

värderingar som efterfrågas i en rekryteringssituation framställa sig i enighet med värdegrunden 

om hen känner till den för att passa in. 

Hitlin och Piliavins resonemang kan på vis stärkas av Ingleharts teori om att post-materialistiska 

värderingar ökar på arbetsplatsen. Ett behov som vi i dagens västerländska samhälle, utifrån 

knapphetshypotesen, försöker tillfredsställa är gemenskap. Våra basbehov som fysiska ting och 

säkerhet är redan uppfyllda varför vi tittar högre upp i Maslows behovstrappa. Gemenskap är 
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nästa steg i behovstrappan och en post-materialistisk värdering. Gemenskap handlar i mångt och 

mycket om att passa in varför man kan bete sig så vis att omgivningen accepterar och tycker om 

en. Att värdegrunden kan innebära en gemenskap är tänkbart utifrån resonemanget av 

Mellanchef 1. 

Jag tror också att det (värdegrund) ger människan en gemenskap. Vi ställer upp och vi känner 

någon form av stolthet och sådär. Och på så vis... att det skapar en bättre arbetsmiljö. För jobbar vi 

tillsammans för ett gemensamt mål. Det tycket vi människor om. Det är väl rätt så positivt. 

Att värdegrunden bidrar med en gemenskap och bättre arbetsmiljö låter sannerligen som ett bra 

utfall, men frågan är om det är viktigt eller avgörande huruvida individens värderingar 

överensstämmer med värdegrunden eller ej eller om organisationen ändå kan uppnå detta. Nästa 

delavsnitt tittar närmre på de som anser att det inte är av samma vikt. 

4.4.2 Individens värderingar behöver inte stämma överens med organisationens värdegrund 

En minoritet av respondenterna ansåg inte att det var viktigt att den anställda har värderingar 

som stämmer överens med organisationens värdegrund. Detta förklarade respondenterna genom 

två anledningar. Båda dessa täcks av samma respondent, Högre mellanchef 1, som uttryckte den 

första anledningen såhär. 

Dels tror jag att det är viktigt att man som medarbetare eller ansvarig chef ser att det är skillnad på 

mina värderingar och en organisations värdegrund, att det handlar om hur jag beter mig hur jag 

bemöter medarbetare och samarbetar på jobbet under arbetstid, det jag har betalt för att göra. Sen 

kan jag tycka och tänka vad jag vill eller jag har andra värderingar ute men så är det ju alltid.  

Respondenten menar att ens personliga värderingar inte är desamma som värdegrunden och att 

dessa bör hållas isär. I arbetet går man in i en professionell roll och åsidosätter sina egna tankar, 

man arbetar utifrån värdegrunden eller normer på arbetsplatsen. Således spelar det ingen roll vad 

man besitter för värderingar, man kan arbeta efter värdegrunden ändå. Detta skulle kunna 

förklaras av exempel i tidigare delavsnitt, av Hitlin och Piliavin (2004:381), där man förändrar 

sitt beteende för att passa in oavsett om det kanske inte är i linje med ens värderingar.  

En annan anledning som Högre mellanchef 1 lyfter in, talar för att man måste åsidosätta sina 

egna tankar och tycken, vilket illustreras i följande citat. 

Samtidigt, vad är kommunen för, en demokratisk organisation, allt är offentligt. Superviktigt att 

alla olika synpunkter och utgångspunkter får komma till tal i ett demokratiskt samhälle. Det tycker 
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jag är en jätteutmaning idag i dagens samhälle där det blåser väldigt mycket olika vindar. Att 

upprätthålla att alla får tycka och tänka som de vill. Men a jag kanske inte kan uttrycka det alltid 

på en arbetsplats eftersom det jag uttrycker inte ska kränka någon annan. Och det är väl det som är 

den stora balansen. Ja man får absolut tycka såhär men du får inte säga det om den här 

arbetsgruppen, och då går arbetslagstiftning eller värdegrunden in. 

I och med att Uppsala kommun är en demokratisk organisation är det viktigt att samtligas åsikter 

och tankar får komma till uttryck men inte på arbetsplatsen. Man får ha åsikter och värderingar, 

som inte överensstämmer med värdegrunden, eftersom en demokratisk organisation ska 

representeras av mångfald. Dessa åsikter och värderingar kan däremot inte uttryckas på 

arbetsplatsen eftersom det kan vara kränkande enligt lagstiftning eller värdegrunden. Återigen 

blir det otydligt hur värdegrunden “går in” i detta exempel. Respondenten tror sannolikt inte att 

värdegrunden är likställd med arbetslagstiftning, utan att värdegrunden kan fungera som något 

som reglerar vilka värderingar och beteenden som är önskvärda i organisationen. Samtidigt 

måste man inte inneha dessa själv utan anpassa sig till arbetsplatsen. 

4.5 Sammanfattning resultat och analys  

Uppsala kommun genomgick 2017 en stor omorganisering och i samband med detta togs ett 

beslut på ledningsnivå om att ta fram och implementera en värdegrund i organisationen. Studien 

har undersökt Uppsala kommuns arbete med värdegrund och resultatet visar att respondenter är 

positivt inställda till värdegrund och har en uppfattning av att den är en gemensam plattform att 

stå på inom organisationen. Vid undersökning av vilken betydelse värdegrund har så framgick 

två tydliga uppdelningar av vad respondenterna menade på att värdegrunden har för funktion. 

Dessa funktioner har vi valt att benämna som styrverktyg och kultur. Där majoriteten av 

respondenterna såg värdegrund som ett styrverktyg som framförallt tillämpas av chefer för att 

styra arbete åt rätt håll. En minoritet av respondenterna såg värdegrunden som ett medel som 

tagits fram med ett syfte att bidra till en god och önskvärd kultur inom organisationen. Det råder 

således en oklarhet kring hur värdegrunden på Uppsala kommun ska arbetas med.  

Den verkliga effekten av värdegrund i organisationen Uppsala kommun har varit svår att utröna 

då organisationen inte arbetar med någon uppföljning eller utvärdering. Det blir svårt att se 

vilken effekt som endast är kopplad till implementeringen, eller aktiveringen som respondenterna 

säger, av värdegrund kontra omorganiseringen. Dock menar många av respondenterna att det 
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finns mycket arbete kvar för att få värdegrunden att sprida sig och genomsyra hela 

organisationen.  

Vad gäller relationen mellan Uppsala kommuns värdegrund och en anställds grundläggande 

värderingar visar resultatet på en delad uppfattning hos respondenterna. Det finns en majoritet 

som menar att det är viktigt att en individs värderingar är i linje med organisationens värdegrund. 

De menar att det skulle vara svårt att arbeta inom organisationen om ens värderingar inte är i 

linje med organisationens och att det borde satsas på att anställa individer som har värderingar 

som är i linje med Uppsala kommuns. Det fanns dock några respondenter som menade att 

individuella värderingar och organisationens värderingar bör hållas isär. Då Uppsala kommun är 

en kommunal organisation måste anställda representera kommunen och stå för mångfald vilket 

gör det svårt att anställa folk, eller värdera dem olika högt, beroende av deras värderingar. Man 

kan även som anställd besitta egna värderingar och uttrycka dem utanför arbetet vilket dessa 

respondenter inte såg svårigheter i. 

5. Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning 

I detta avsnitt kommer en diskussion föras rörande studiens resultat och analys som leder till 

besvarande av studiens två frågeställningar:  

1. Vad är uppfattningen om vilken betydelse värdegrund har i en kommunal organisation? 

2. Hur uppfattas relationen mellan en organisations värdegrund och en individs 

grundläggande värderingar? 

5.1 Betydelse av värdegrund 

De två teman som har växt fram under denna studies gång är styrverktyg och kultur. Å ena sidan 

finns de som ser värdegrunden som ett styrverktyg, å andra sidan de som ser den som ett medel 

för att uppnå en god och önskvärd kultur. Huruvida Uppsala kommuns värdegrund är tänkt att 

verka som ett styrverktyg eller hjälpmedel för att skapa god kultur råder det således en delade 

meningar om. Materialet visar att det finns en diskrepans mellan hur chefer på olika 

förvaltningar valt att tolka och arbeta med värdegrund. Att chefer efter en introduktion på 

Uppsalas kommunledning har gett respektive förvaltning fria händer att arbeta med värdegrund 

och tillämpa den utifrån sin egna uppfattning och behov. Detta antyder, vilket kommer att 

utvecklas längre ner i detta avsnitt, att värdegrunden är tänkt att verka som ett hjälpmedel att 
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skapa god kultur och inte som ett styrverktyg. Själva värdegrunden som koncept tillhör samtidigt 

Uppsala kommuns styrdokument vilket gör sättet den är implementerad på motsägelsefullt.  

Diskrepansen kring värdegrundens syfte går att jämföra med Alvesson (2015:252) som menar att 

det sällan finns en självklarhet kring hur ett fenomen tolkas och uppfattas på bäst sätt. 

Värdegrund kan således ha implementerats på Uppsala kommun utan en självklar uppfattning 

kring hur den ska tolkas och på så vis givit plats för tolkning av fenomenet. Materialet visar på 

att olika tolkningar av fenomenet har gjorts, med grund i Alvesson (Ibid.) så finns det inte heller 

någon självklarhet i hur fenomenet värdegrund bör tolkas bäst. Detta ska vi dock försöka reda ut 

genom att lyfta fram fördelar och nackdelar med att se värdegrund som ett styrverktyg kontra 

som ett medel att uppå en god kultur i en kommunal organisation.  

Majoriteten av respondenterna ser Uppsala kommuns värdegrund som ett styrverktyg. Dessa 

respondenter anser också att det är viktigt att anställdas personliga värderingar ligger i linje med 

värdegrunden för att hen ska kunna förhålla sig till den. Några av respondenterna menar även på 

att värdegrunden borde finnas med som ett rekryteringsverktyg för att få in anställda med “rätt” 

värderingar till organisationen. Vi ser ett problem med att använda värdegrunden som ett 

rekryteringsverktyg i en kommunal organisation då organisationen är demokratisk och bör 

representera en mångfald samt invånarna i kommunen. Att rekrytera anställda efter en viss mall 

gällande personliga värderingar blir i linje med detta motsägelsefullt. Vi ser även en svårighet i 

att säkerställa en individs värderingar utifrån en jobbintervju eftersom de kan hållas dolda. 

Om Uppsala kommuns värdegrund ses som ett medel för att skapa kultur så anser vi att 

implementeringen, eller aktiveringen är rationell. I detta fall kan det ses som att värdegrunden 

bygger på begrepp i form av värdeord som anställda kan hänga upp kulturfenomen på. 

Implementeringen blir således rationell då värdegrundens syfte är att den ska verka som ett 

hjälpmedel och att den då kan ha mer eller mindre verkan på olika förvaltningar. Denna syn på 

värdegrund, med en kulturell målsättning, stämmer mycket väl in på det som Alvesson (2015) 

menar att en betydande kultur formar. Dock ser Alvesson många svårigheter med att 

implementera mjuka värden i en organisation och att det är få organisationer som lyckas med att 

skapa en organisationskultur.  

Om syftet med Uppsala kommuns värdegrund istället är att verka som ett styrverktyg anser vi att 

implementeringen ses som mer irrationell. I dagens läge finns det en förväntan på respektive 
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förvaltning att tillämpa och använda sig av värdegrunden men inget strukturerat sätt att göra det 

på. Om värdegrunden ska ses som ett styrverktyg anser vi att kraven är för låga på respektive 

förvaltning på att använda sig av den. Om värdegrunden implementeras som ett styrdokument 

med ett syfte att styra organisationen anser vi att det ska finnas ett generellt sätt att arbeta med 

den för att organisationen ska styras på lika sätt oavsett förvaltning. I dagens läge är det upp till 

cheferna att aktivera värdegrunden i respektive förvaltning men inga direktiv om hur. Detta anser 

vi ger cheferna på respektive förvaltning tolkningsföreträde av värdegrunden och kan välja att 

använda den utifrån sin subjektiva uppfattning och vinning. Vi menar att alla förvaltningar bör 

förhålla sig till värdegrunden på liknade sätt och styras av den i större utsträckning än vad de gör 

idag om värdegrundens syfte är att styra organisationen. Med en värdegrund som ses som ett 

styrverktyg bör det även läggas fokus på uppföljning och utvärdering av värdegrundsarbetet. 

Ett fortsatt arbete som väntar är att fortsätta aktivera värdegrunden. Arbetet är fortfarande i ett 

tidigt skede. Oavsett om värdegrunden ska spridas som ett styrverktyg eller sprida god kultur så 

framstår det som att en hel del arbete finns kvar med att få ut den i organisationens alla hörn. En 

uppfattning vi har efter att ha intervjuat nio chefer på olika befattningar är att aktiveringen har 

lyckats på en central nivå i organisationen, vilket i sig är en bedrift, och att fokus kommer 

behöva läggas längre ut i organisationen framöver. Materialet tyder på att det finns en oklarhet i 

värdegrundens funktion och betydelse ju längre från ledningen vi kommer. Det blir dock svårt att 

fastställa detta då materialet har begränsningar och ett fokus har lagts på att undersöka chefers 

uppfattning av värdegrund.  

En kontext som aktiveringen framstår som extra lämplig är i takt med en omorganisering och ett 

bra sätt att hitta den rätta värdegrunden för en organisation med bred verksamhet som Uppsala 

kommun är att titta inom organisationen och lyfta fram det som förenar verksamheten. Välja de 

kvalitéer som finns och som ska förstärkas. Det kan även vara lämpligt att välja värdeord som 

ligger nära normativa värderingar för att värdegrunden ska vara lättare för anställda att 

identifiera sig med. 

Vad är uppfattningen om vilken betydelse värdegrund har i en kommunal organisation? 

Uppfattningen kring värdegrundens betydelse i en kommunal organisation råder det ingen 

oklarhet i. Respondenterna är eniga om att värdegrund är viktigt att arbeta med. Det finns en 

gemensam bild kring att värdegrund ska förmänskliga arbetet och skapa en trivsam arbetsmiljö.  
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Varför kommunala organisationer arbetar med värdegrund kan det finnas flera anledningar till, 

på Uppsala kommun är det vad själva funktionen av värdegrund är som det råder delade 

meningar om i denna studie. Vi menar att en kommunal organisation gynnas av att arbetat med 

värdegrund som kulturskapande, alltså att organisationen använder värdegrund som ett medel till 

att uppnå god och önskvärd kultur. Vi ser dock svårigheter, i linje med Alvesson, med hur detta 

arbete ska gå till och leda till en önskvärd kultur. För att svara på hur arbetet med värdegrund ska 

leda till önskvärd kultur krävs det vidare studier inom området. Framförallt ett större material om 

organisationer som arbetar med värdegrund i syfte att leda till en önskvärdkultur och som 

faktiskt lyckats med det.   

Vidare ser vi risker, i linje med Gay (1994) om värdegrundsarbete innebär att kommunala 

organisationer går från byråkratiska till organiska organisationer. Denna studie har inte tydligt 

lyckats påvisa att fallet är så på Uppsala kommun, men det finns tydliga belägg för att 

värdegrunden kan skapa tvetydiga uppfattningar då respondenterna reflekterar kring 

värdegrunden och hur den förhåller sig till formella regler. Vidare undersökning behöver 

genomföras för att se om organisationer blir mindre rationella, och att anställda i mindre 

utsträckning förhåller sig till formella regler, till följd av att de anställda ska arbeta utifrån 

värdegrund. 

5.2 Relationen mellan värderingar och värdegrund  

Uppfattningen om relationen mellan en organisations värdegrund och en individs grundläggande 

värderingar har varit delad. Det finns en majoritet som anser att det är viktigt att individens 

värderingar stämmer överens med organisationens värdegrund. En minoritet ser komplikationer i 

detta av två anledningar. Dels att en offentlig organisation är en demokratisk organisation som 

ska representera mångfald och välkomna alla människor oavsett värderingar, och dels att 

individen kan åsidosätta sina värderingar i en professionell roll. Man låter värderingarna stanna 

hemma då man går till jobbet och anpassar sig till arbetsplatsen. 

Respondenterna var eniga om att en individs grundläggande värderingar är svårförändrade. 

Istället menade några respondenter på att värdegrund kan utmana en individs värderingar och 

förhoppningsvis leda till att en individ blir mer öppen för att ta in och lyssna till andras 

värderingar. 
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För att besvara forskningsfråga två så kan svaret summeras i att samtliga respondenter uppfattar 

att den anställdas värderingar är svåra att förändra. En majoritet uppfattar att det är viktigt att den 

anställdas värderingar överensstämmer med värdegrunden medan en minoritet uppfattar det som 

att det inte är avgörande. Majoriteten av respondenterna ser således en stark koppling mellan 

värderingar och värdegrund, medan minoriteten ser att man kan förhålla dem som två åtskilda 

ting. 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv på värderingar ser vi att en värdegrund kan ställas i relation 

till en individs personliga värderingar på så sätt att en person med liknande värderingar till en 

organisations värdegrund med stor sannolikhet har lättare att förhålla sig till den. Detta eftersom 

attityder mot värdegrunden påverkas av värderingar. Vi ser däremot en problematik i att 

förknippa värderingar och värdegrund med varandra, ifall man använder värdegrund som ett 

styrverktyg. Eftersom ens värderingar inte predicerar beteende med säkerhet utan beteende kan 

påverkas av attityder, kontexten och normerna på arbetsplatsen, eller övertygelser och känslor, 

ser vi problematik då man talar om värderingar i styrfunktionella sammanhang. Värderingar kan 

även åsidosättas för att passa in på arbetsplatsen varför det blir komplicerat att hitta anställda 

som besitter värderingar överensstämmande med organisationens värdegrund. 

Vi föreslår, utifrån Voas, att ett större fokus läggs på attityder och miljö i värdegrundsarbete. För 

att bäst förklara detta resonemang finner vi ett citat av Voas användbart.  

Attitudes emerge from the interaction of beliefs, preferences, behaviour and 

values at the individual level, but these influences are themselves formed through 

the interaction of culture, human nature and the world around us. 

(Voas, 2014:12) 

Som citatet säger påverkas attityder av interaktionen med kultur och världen runt om oss, vi 

behöver ta miljö och omgivning i beaktande. Detta förstärker vår tanke om att värdegrundsarbete 

bör fokusera på att främja kultur istället för att användas som ett styrverktyg, eftersom att 

kulturen kan påverka attityder i arbetet som i sin tur påverkar beteende. Om det är en miljö den 

anställda vill passa in i kommer hen även att agera utifrån att passa in. 



   
 

48 

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens gång har det varit tydligt att studien tagit utgångspunkt i ett ledningsperspektiv, 

det är chefer som har uttalat sig. Två medarbetare har även intervjuats som inte var bekant med 

värdegrundsarbetet eftersom det inte varit aktuellt inom deras enheter, arbetet har inte spridits till 

dem. Detta är givetvis en intressant aspekt och frågan är om värdegrundsarbetet borde ha spridits 

till samtliga anställda vid det här laget, eller om det likt en del respondenter menat är viktigt att 

värdegrunden får växa fram där den behövs och inte tvingas på någon förvaltning eller enhet. Ett 

större fokus på anställdas perspektiv skulle i fortsatta studier ge fler nyanser och sannolikt utifrån 

denna studies resultat ställa fler frågetecken kring värdegrundens betydelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

En förfrågan om deltagande i studie  

Vi, Cecilia och Tom, är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 

undersöker vi (i korthet) hur värdegrund utanför offentliga organisationer skapas och hur arbetet 

med värdegrund bidrar till organisationer. Hur påverkar värdegrund vardagligt arbete? Vilka får 

hjälp av värdegrunden? Hur står värdegrund i relation till ens egna personliga värderingar? 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som anställd på Uppsala kommun och i någon utsträckning 

arbetar med eller i förhållande till värdegrund, att delta i vår studie. Data samlas in under 

kommande veckor genom intervjuer. Tiden avsatt för intervjun är en timme men själva intervjun 

kommer troligtvis inte ta så lång tid, mer troligt mellan 30–45 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in och transkriberas som sedan används som underlag för uppsatsen. Denna data kommer 

att lagras digitalt. Under intervjun ser vi gärna att du svarar fritt, det finns inga rätt eller fel svar. 

Vi kommer lägga mest fokus på resonemang och tankar där samtliga sådana är välkomna. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Samtycke har medgivits från organisationen 

Uppsala kommun, då vi redan har varit i kontakt med flera på HR, varigenom ni även blivit 

tillfrågad om deltagande. Vi söker i detta skede även samtycke från din sida för att genomföra en 

intervju med dig. Det insamlade materialet kommer senare att analyseras och publiceras i form 

av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

Uppsala den 14 november 

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Thunholm och Tom Hård af Segerstad 

Handledare: Fredrik Movitz, Docent 

E-post: fredrik.movitz@soc.uu.se 

mailto:fredrik.movitz@soc.uu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

Kort om respondent 

1. Vad är din roll inom organisationen?  

2. Vad har du för ansvar/uppgifter?  

 

Allmänt om värdegrund: 

1. Vad är värdegrund för dig?  

2. Är du i kontakt med värdegrund på din arbetsplats idag, i så fall hur? 

3. Hur skulle du säga att Uppsala kommun arbetar med värdegrund?  

4. Känner du till vilka värdeord som värdegrunden består av? 

Har ni något motsvarande en värdegrund? 

Den uppfattningen du har av värdegrund, varför ska man implementera den? 

 Upprättande (aktivering): 

1. Hur länge har arbetet med värdegrund pågått? (Svaret troligtvis 2017 men intressant om 

de arbetade med något innan som respondent tar upp) 

2. Hur arbetade ni med upprättandet av er värdegrund?  

2.1 Vilka deltog vid upprättandet? 

2.2 Hur såg upplägget ut? (diskussion i rum, workshop, enkätutskick etc.) 

2.3 Hur kom ni fram till det upplägget?  

2.4 Upplevde du att organisationen, folket runt dig, var positiv/negativ till denna förändring? 

3. Vid upprättandet av värdegrunden, använde ni er av någon empiri/expertis/andra 

organisationer? (Forskning/studier, böcker, mallar, utbildning av konsult, ta hjälp av 

annan organisation/expert etc.) 

4. Innan värdegrunden (som upprättades 2017?), arbetade ni med något annat då som ligger 

i närhet? (organisationskultur, policys etc.) 

4.1 Om ja, ser du någon skillnad i det arbetet och arbetet med värdegrund? 

Att arbeta med värdegrund: 
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1. Vad anser du är viktigt när man arbetar med värdegrund? 

2. Vad tror/anser du är den främsta bidragande faktorn vid användning av värdegrund? 

3. Vilka strategier, eller tillvägagångssätt, har ni använt? Ser du att någon är mer 

avgörande? 

4. Använder ni något verktyg/plattform? 

5. Ser du att det finns några risker eller negativa konsekvenser med värdegrundsarbete? 

6. Prioritet – kan värdegrund vara viktigt att prioritera över annat, ex. rollbeskrivning 

7. Tolkningsutrymme – tror du att folk tolkar värdegrunden(orden) olika? 

8. Hur kommer värdegrunden i uttryck hos medarbetaren? 

Attityd 

1. Hur förhåller du dig till de separata värdeorden i ditt arbete? 

- Följer du dem alltid? Varför/varför inte? 

- Upplever du att alla (kollegor) följer dem? 

 Effekter med värdegrund:  

1. Ser du att värdegrundsarbetet ger någon effekt i ditt arbete? (konkretisera?) 

2. Ser du att värdegrundsarbetet ger någon effekt på andras arbete? (konkretisera?) 

3. Ser du att värdegrundsarbetet ger någon effekt på en organisatorisk nivå? (konkretisera?) 

4. Tror du att värdegrundsarbetet ger någon effekt på alla som arbetar inom Uppsala 

kommun under samma värdegrund? (Känner alla till den?) 

Angående utveckling/uppföljning (är dessa intressanta för syftet?) 

1. Jobbar ni med uppföljning/utvärdering? 

Värderingar och värdegrund  

1. Ser du någon länk mellan personliga värderingar och värdegrundsarbete? (inskränker de 

på varandra, är de sammankopplade etc.) 

2. Tror du en persons egna värderingar kan påverkas av värdegrund?  

3. Är det viktigt att en anställds personliga värderingar ligger i linje med er värdegrund? 

4. Tror du att en persons egna värderingar kan innebära en svårighet att acceptera er 

värdegrund? 
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5. Ser du någon etisk aspekt i arbetet med värdegrund? 

Lite tyngre frågor 

1. Varför valde ni att implementera en värdegrund? (om personen varit med i den processen, 

om inte: Varför tror du att man valde att implementera värdegrund? 

2. Varför ska en organisation implementera värdegrund? - vad är målet? 

3. När man upprättar en värdegrund på en arbetsplats, hur anser du att den processen ska gå 

till? (ska alla involveras? Viktigt med kommunikation?) 

4. Om du fick börja om, om du levde i en alternativ värd, hur hade ni då 

implementerat/upprättat värdegrunden?  

5.  …. hur hade ni arbetat med den idag? 


