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Sammanfattning  
Utifrån det senaste årets uppmärksammade händelser på Lundsberg och med polisens 

värdegrundsarbete, har innebörden av att ha en värdegrund ifrågasatts. Denna studie syftade 

till att undersöka och besvara hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma 

värdegrunden för de statsanställda inom en organisation uppfattas av medarbetarna. 

Nyinstitutionell teori utgjorde referensram för denna kvalitativa studie som genomförts med 

semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna var medarbetare inom organisationen. 

Etnografisk kvalitativ metodik låg som grund för vår studie och vi utgick från en tematisk 

modell med tema tolkning, förmedling och kännedom i vår analys. I studien framkom att 

medarbetarna upplever en brist i förmedlingen gällande värdegrunden och arbetet omkring 

den. Det är mycket upp till medarbetarna själva som individer att ta del av värdegrunden och 

hålla deras arbete knytet till den. Det framkom även i studien att medarbetarna inte hade 

någon större kännedom om den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som 

medarbetare inom organisationen ska utgå från i sitt dagliga arbete. Detta kan bero på att 

värdegrunden är generell och upplevas som självklara principer samt redan är en naturlig del 

av deras arbete. Vidare visade studien att det fanns en skillnad i kännedomen mellan 

medarbetare som har varit anställda ett längre tag och relativt nyanställda. De med längre 

anställningstid hade större kännedom om värdegrunden och värdegrundsarbetet inom 

organisationen. 

 

  

Nyckelord: värdegrund, värdegrundsarbete, legitimitet, isomorfism 
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Implementation of a set of values 
A qualitative study of an organization´s work on values 
 
Abstract 
Based on last years events that have taken place, events on the school Lundbergs and the 

police values of work, has the meaning of having a set of values been questioned. This study 

aimed to investigate and answer the fundamental values based on the common value basis 

for the government employees within an organization and how it perceived by employees. 

The new institutional theory was the framework for this qualitative study conducted with 

semi-structured interviews. Respondents were employees within the organization. 

Ethnographic qualitative methodology was the basis for our methodology and we used a 

thematic model of theme interpretation, communication and knowledge in our analysis. The 

study shows that there is a lack of communication regarding values and work values within 

the organization. It’s up to the employees themselves as individuals to become aware of the 

values and keep their work tied to it. It also emerged in the study that employees had little 

knowledge of the common core values of the civil service as an employee in the 

organization should assume in their daily work. The reason for this may be that values are 

general and can be perceived as self-evident principles, and this is a natural part of their 

work. Moreover, the study showed that there was a difference between employees who have 

been employed for quite some time and relative newcomers. Those employees who have 

been employed for quite some time possessed more knowledge about the values and values 

work.  

 

 

Keywords: values, work values, legitimacy, isomorphism 
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Förord 
Det är några personer som vi särskilt vill tacka för att den här uppsatsen har blivit till. Vi vill 

börja med att tacka de respondenter som valde att ställa upp i vår studie. Vidare vill vi tacka 

våra vänner och familjer för allt stöd och peppande. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare Måns Fellesson för dina råd under arbetet med studien. 
 

 

Malin Andersson och Linn Holmberg 2014-05-17 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Värdegrund är ett begrepp som har blivit allt mer vanligt att organisationer använder sig av. 

Det finns olika motiv till varför en organisation använder sig av en värdegrund. Många 

gånger används den för att utgöra en riktlinje för medarbetarna att gemensamt arbeta mot 

inom organisationen. 

 
Regeringskansliet har en värdegrundsdelegation som har i uppgift att mellan åren 2013 – 

2016 arbeta för att stärka och främja värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Deras mål är 

att varje statsanställd ska ha kunskap om den gemensamma värdegrunden för de 

statsanställda och att varje myndighet ska utvecklat sin service samt bemötanden mot 

allmänheten. Detta för att öka förtroendet till den offentliga verksamheten. 

Värdegrundsdelegationen erbjuder hjälp till myndigheterna i arbetet med den gemensamma 

värdegrunden genom förmedling av information och kunskap, utbildningsstöd samt erbjuda 

möten för diskussion (Krus 2013). 

 
Många organisationer har visats ha svårigheter att få till ett väl fungerande 

värdegrundsarbete. Polisen har under två års tid lagt ner miljontals kronor på sitt 

värdegrundsarbete vilket resulterade i en värdegrund som utgår från orden engagerande, 

effektiva och tillgängliga. Under hösten 2013 framkom det att det fanns en del medarbetare 

inom polisens organisation som använde sig av ett tecken som innebar en ”värdegrunds-

timeout”. Genom att visa tecknet var det fritt fram att säga vad som helst och oftast har det 

handlat om rasistiska och sexistiska inslag. Det officiella budskapet har varit att 

värdegrunden är viktigt samtidigt som det visat sig att aspiranter sett poliser förlöjliga 

värdegrunden (Dragic och Lisinski 2013).  
 

Även organisationer utanför statsförvaltningen har brottats med värdegrundsproblem. I 

slutet av augusti 2013 kunde vi ta del av hur Lundbergs internatskola tillfälligt fick stänga 

sin verksamhet då brister och allvarliga händelser upptäckts. Skolans äldre elever utsatte de 

yngre eleverna för ritualer som skulle bryta ner dem för att vidare kunna forma dem till ett 

önskvärt beteende. Nedan följer en kort redogörelse för en av de allvarliga händelser som en 

yngre elev återberättat:     
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De äldre släckte lampan, uppmanade de yngre att lägga sig på golvet och band 

för ögonen på den ene. Därefter gjorde de klart att de yngre talat nedsättande om 

Gransäters elevhem och därför skulle brännmärkas. Ett strykjärn hettades upp 

och hölls mot ryggen på det ena offret tills han skrek till (TT 2013). 

 

Internatet Lundsberg använder sig av elevuppfostran som har till syfte att de äldre eleverna 

ska få de yngre eleverna att följa uppsatta regler samt må bra. Internatet skulle år 2012 

införa en mer modern värdegrund med utgångspunkt i bland annat likabehandling och 

kränkningar skulle ha nolltolerans. De senaste händelserna visar på att det nya 

värdegrundsarbetet inte gett de önskade effekter man önskat utan att internatets traditionella 

struktur fortsatt råder (Ledare 2013). 

HR-generalisten Daniel Almstedt ställde sig hösten 2013 frågan “Företagets värdegrund - 

skapar den nytta eller är det bara meningslösa floskler?” i sitt blogginlägg på HR Sverige 

bloggen. Han nämner att för många företag är värdegrunden något som står skrivet 

någonstans men inte ger någon direkt effekt. För att en värdegrund ska leverera någon effekt 

behövs det ett aktivt arbete med den. Almstedt skriver:  

 

                   Värderingar kan ses som företagets fundament, de gemensamma beteenden som 

gör ett företag unikt. En stark värdegrund skapar en “vi-känsla”, något vi har 

gemensamt, vi är stolta över och ställer oss bakom (Almstedt 2013).  

 

Almstedt skriver vidare att organisationer genom Corporate storytelling kan förstärka sina 

värderingar. Det finns både formell och informell storytelling som är det som kommer i 

uttryck inom en organisation när man berättar “så gör vi här”. Det gäller att skillnaderna inte 

är stora mellan de formella och informella berättelserna för att de ska ha bra inverkan. 

Cheferna spelar en viktig roll i att förmedla värdegrunden och omvandla den på ett konkret 

sätt till praktiska handlingar som blir tydliga att förstå i det dagliga arbetet för medarbetarna. 

En chef måste stå för organisationens värderingar för att skapa trovärdighet och 

kontinuerligt förmedla dem till sina medarbetare i det dagliga arbetet. Detta kan exempelvis 

ske genom medarbetarsamtal. Vidare anser Almstedt att ett bra sätt för införandet av en 

värdegrund i en organisation är att välja en mix av olika tillvägagångssätt då delaktighet och 

inflytande är viktiga huvudkomponenter för skapandet av en värdegrund. Värderingar ska 
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vara enkelt utformade för att lätt kunna förstås av chefer och medarbetare samt kunna 

omvandlas till konkreta handlingar. Det är viktigt att ledningen lever efter värderingarna och 

rekryterar medarbetare som vill samt kan leva upp till värdegrunden. Detta för att 

värdegrunden ska ge önskad effekt (Almstedt 2013). 

1.2 Syfte 

Syfte med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma 

värdegrunden för de statsanställda inom en organisation uppfattas av medarbetarna. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av fem delar och börjar med en inledning som ger bakgrundsinformation 

till valda ämnet samt presenterar syftet med studien. Del nummer två behandlar tidigare 

forskning samt teori som kan knytas till ämnet och avslutas med studiens teoretiska 

utgångspunkt samt frågeställningar. Vidare redogör vi i del tre om vilken metodik vi använt 

oss av i vår studie och hur vi genomfört vår datainsamling. Därefter kommer delen som 

redovisar och analyserar resultaten av vårt insamlade datamaterial. I sista delen förs en 

övergripande diskussion som avslutas med en slutsats samt ger förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning och teori 

Detta avsnitt kommer ta upp huvudpunkterna av två tidigare studier, identitetsreglering och 

storytelling. Vidare presenteras nyinstitutionell teori med tillhörande begrepp som vi finner 

relevanta som utgångspunkter till vår studie. Begreppen legitimitet och isomorfism kan 

appliceras på organisationer i deras sätt att strukturera sin värdegrund för att nå framgång 

och behålla eller stärka sina positioner på marknaden. Längre fram i denna uppsats 

kommer dessa huvudpunkter och begrepp att kopplas samman med vårt resultat i analysen 

och diskussionen.  

2.1 Identitetsreglering  

Mats Alvesson och Hugh Willmot har skrivit artikeln “Identity regulation as organizational 

control: Producing the appropriate individual” som har ett fokus på identitet och hur 

organisationer får sina anställda att vara och agera i linje med vad som anses rätt i företaget. 

De anställda ses ha en skyldighet för att utveckla självbilder och arbeta mot organisationens 

mål. Syftet med studien har varit att undersöka betydelsen av identitetsreglering för 

processer av organisatorisk kontroll. (Alvesson och Willmott, 2002:628) Författarna har 

utvecklat en analys av identitetsarbete och presenterar nio olika konkreta former av 

identitetsreglering som organisationer kan använda sig av vid styrning av sina medarbetare. 

Formerna som ingår i analysen av identitetsarbete är definiera personen, definiera personen 

genom att definiera andra, vokabulär ramverk, uttrycka moral och värderingar, kunskap och 

kompetens, gruppkategorisering och tillhörighet, hierarkisk positionering, etablering och 

klargörande av en tydlig uppsättning regler för spelet samt att definiera samband.  

 

De former som vi har valt att utgå från gällande syftet för vår studie är att utrycka moral och 

värderingar och vokabulär ramverk. Genom att utrycka moral och värderingar kan en 

organisation styra sina medarbetare i en viss riktning eller stimulera identitetsregleringen 

(Alvesson och Willmott, 2002:630). En organisation kan exempelvis uttrycka vikten av att 

vara en effektiv medarbetare vilket dels kan innebära att färdigställa arbetsuppgifter inom 

givna tidsramar. Genom ett vokabulär ramverk kan organisationen skapa en bild om vad den 

står för och vad som förväntas av medarbetarna. Det blir i sin tur något som medarbetarna 

kan identifiera sig med. En värdegrund kan för en organisation vara ett sätt att tillämpa 

identitetsreglering. Organisationens moral och värderingar utgör värdegrunden som ska visa 
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hur medarbetarna ska bete sig mot varandra och sin omgivning. En värdegrund fyller därför 

en reglerande funktion (Alvesson och Svenningson, 2007:165 166). 

2.2 Storytelling 

David M. Boje genomförde en studie 1991 där han studerade organisationer som kollektiva 

berättarsystem där det är presentationen av en berättelse som ger medarbetare mening. 

Medarbetaren får möjlighet att kunna dela sin mening med organisationen. Storytelling 

förkommer oftast i konversationer och involverar på olika sätt personerna som lyssnar. 

Vidare anpassas storytelling efter situationen, exempelvis kan anledningen till att en 

medarbetare blivit avskedad bero på dennes alkoholkonsumtion men medarbetarna får 

presenterat för sig att den avskedade och chefen hade samarbetssvårigheter. Historien är till 

för att skapa förståelse i situationen på ett önskvärt sätt, i detta fall hur chefen vill att det ska 

presenteras. När ett beslut ska fattas brukar organisationer titta tillbaka på gamla historier för 

att jämföra och ta i beaktning samt se vad som har lyckats och inte lyckats av tidigare beslut 

(Boje, 1991:106). 

 

Bojes studie ”The story-telling organization: a study of story performance in an office-

supply firm” genomfördes med en deltagandeobservation på en stor kontorsartikelfirma i 

USA. I de dagliga konversationerna presenterades varierande och komplexa historier. Boje 

samlade in och analyserade materialet som var hämtat från konferensrum, restauranger, 

säljavdelningen och från konversationer i företagets korridorer samt från mobiltelefonsamtal 

(Boje, 1991:111). Boje presenterar sina upptäckter på två nivåer. I den ena nivån kom han 

fram till att personerna som deltagit hade berättat sina historier bitvis på grund av att de då 

och då blivit avbrutna av andra personer. Den andra nivån som är relevant för vår studie är 

kopplat till den skillnad av berättelser som visats sig mellan de personer som deltagit i 

konversationerna. Berättelserna innehöll mönster av berättelselinjer där storytelling uttrycks 

för att skapa förståelse av stora organisationsprocesser och relationer (Boje, 1991:112). 

 

Vidare framkom det i resultatet av studien att storytelling ofta förekom i dagliga situationer 

inom organisationen. Studien stöder teorin att organisationer är kollektiva berättarsystem 

som är till för att skapa förståelse och se mönster samt dra paralleller mellan händelser. 

Berättelser kan förändras beroende på vem det är som presenterar dem och om de 

presenteras i dåtid, nutid eller framtid. Storytelling kan vara ett bra redskap för chefer som 

försöker anpassa sig till snabba förändringar och få medarbetare att anpassa sig till givna 
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riktlinjer. Om chefer får träna i att utföra storytelling kan resultatet bli att de blir mer 

effektiva ute i organisationen. Bojes studie väckte frågan om storytelling sker mer frekvent i 

vissa typer av organisationer än andra. Den undersökta organisationens storytelling berodde 

mycket på grund av att de hade haft många olika chefer och den tuffa marknad som deras 

bransch befann sig i (Boje, 1991:123). 

 

För vår studie blir storytelling aktuellt när det kommer till vår valda organisations 

presentation av värdegrunden. Boyes studie om storytelling visar på vikten av att chefer är 

medvetna om hur deras presentation kan leda till ett mer effektivt arbete när det kommer till 

förändringar.  

 

2.3 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori förklarar den formella struktur som syns på organisationsavdelningar. 

Teorin ingriper även när man utför något inom en organisation som en reaktion på 

omvärldens påverkan. Grundarna till den nyinstitutionella teorin sägs vara John W. Meyer 

och Brian Rowan som år 1977 kom ut med en artikel, Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony. Denna artikel utgör en utveckling av den tidiga 

institutionalismen. Målet med skapandet av nyinstitutionell teori var att undvika att vara för 

deskriptiv och abstrakt som den tidigare institutionalismen hade varit. Nyinstitutionell teori 

fokuserar på organisatoriska processer och strukturer som är gemensamma för det givna 

fältet. Exempelvis gemensamma branscher och saker som går över både nationella och 

internationella gränser. Detta i ett samhälle där organisationer inom samma bransch allt mer 

liknar varandra samt organisationsstrukturer blir mer komplexa och utbredda. Den formella 

strukturen inom en organisation ger organisationen legitimitet när strukturen speglar de 

myter i organisationens institutionella omgivning. Mål inom en organisation kopplar 

samman organisationens olika delar och det behöver ske en koordination samt kontroll av 

aktiviteter för att organisationen ska kunna bli framgångsrik. Koordinationen bör ske 

kontinuerligt och regler samt rutiner följas. Allt är kopplat till hur den formella strukturen 

för organisationen ser ut (Eriksson-Zetterquist, 2009:64). Organisationer söker efter 

stabilitet och legitimitet i deras relationer till omvärlden där deras sätt att agera påverkas av 

omvärlden 
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2.3.1 Legitimitet  

För att en organisation ska stå stabilt och slippa bli ifrågasatta behöver den anpassa sig till 

den legitimitet som ställs i samtida normer för att inte falla samman. Det är 

överenstämmelsen mellan samhällets och organisationens värderingar som leder till att 

organisationer kan legitimera sin verksamhet. Ett exempel som kan förklaras med legitimitet 

är skillnaden mellan hur en organisation redogör för sin syn på medarbetarna till hur de 

egentligen behandlas. När organisationer eftersträvar legitimitet förändras det till normen i 

samhället vilket gör att en organisations handlingar begränsas till detta (Eriksson-

Zetterquist, 2009:103). 

Meyer och Rowan gjorde en uppdelning av legitimitet sett till de resurser som krävs för att 

en organisation ska överleva. Uppdelningen blev de resurser som kommer från rationell 

effekt eller lagliga mandat och de resurser som kommer från syften samt mål. Man kan 

jämföra legitimitet med rykte och status då begreppen fokuserar på kulturella faktorer inom 

en organisation. Legitimitet skiljer sig dock i det att den behöver vara uppnådd för att 

existera. Organisationer konkurrerar inte sinsemellan om legitimitet som med status eller 

rykte vilket gör att legitimitet är homogeniserande. Det är en av anledningarna till att 

organisationer strävar att likna varandra i struktur och form. Legitimitet har även en politisk 

aspekt på grund av att organisationer får en möjlighet att agera och styra något med 

legitimitet. Det är viktigt att det inte framgår några negativa problem med en organisation 

utan att positiva saker framhålls. Om en organisation inte har legitimitet kommer det att 

märkas när den blir utsatt för kommentarer och attacker utifrån. Källor till legitimitet kan 

vara media eller samhället i stort men kan även vara när det kan relateras till andra saker 

som är legitimerade. Detta utgör att många organisationer kan vara källor till legitimitet som 

exempelvis lagstiftande organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009:104). 

2.3.2 Isomorfism 

I dagens samhälle blir organisationer mer lika varandra och isomorfism är ett begrepp som 

används för att skapa en förståelse till varför organisationer imiterar varandra. Begreppet 

visar på varför exempelvis det inom dagens organisationer förekommer olika slags 

ceremonier och politiska inslag. Det finns tre stycken olika slags isomorfism som genererar 

till institutionalisering genom att påverka de organisationer som finns inom det givna fältet. 

De tre är tvingande, mimetisk och normativ isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009:72). 
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Tvingande isomorfism kommer från politiska påtryckningar då staten konstruerar regler och 

kontroller. Det leder bland annat till att starka organisationer inom ett givet fält kräver att 

mindre starka organisationer ska anpassa sig till olika formella och informella regler. En 

stark organisation är staten som får andra organisationer att anpassa sig genom lagstiftning 

och resurser. Ett exempel på hur staten dominerar är att den kan kräva av organisationer att 

de ska anpassa sig till ny teknik för att minska på miljöbelastningen i vår värld (Eriksson-

Zetterquist, 2009:79). 

 

Mimetisk isomorfism är förgivet tagna och vanemässiga svar på osäkra situationer vilka kan 

utföras antingen medvetet eller omedvetet. När en organisation hamnar i en osäker situation, 

exempelvis när den inte har tillräcklig kunskap om användning av ny teknologi kan en väg 

ut ur det vara att imitera andra för att föra organisationen framåt. Detta blir ofta en 

ekonomisk fördel då det oftast är mindre kostsamt att imitera andra än att hitta egna 

lösningar (Eriksson-Zetterquist, 2009:79).  

 

Normativ isomorfism är den påverkan som professioner och utbildningar kan ha i deras sätt 

att förmedla hur saker och ting ska utföras. Det kan även vara hur de skapar en förståelse 

och legitimering av sitt yrke. I dagens samhälle när formella utbildningar har fått mer 

inflytande i samhället och på arbetsmarknaden har det blivit viktigt att anställa personal som 

har en universitetsutbildning. Det har gjort att organisationer gått mer ifrån tradition och 

kontroll när det kommer till organisering. En annan del inom normativ isomorfism är 

socialisation då de professionella socialiseras till att bland annat uppföra sig på liknande sätt 

och följa uppsatta klädkoder (Eriksson-Zetterquist, 2009:80). 

 

2. 4 Teoretisk utgångspunkt och frågeställningar 

Begreppen kan stödja syftet med vår studie som är att undersöka hur värdegrundsarbetet 

utifrån den gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en organisation uppfattas 

av medarbetarna. Legitimitet och isomorfism kan hjälpa att förklara hur en organisation har 

anpassat värdegrundsarbetet till befintliga förhållanden. Vi vill undersöka hur 

organisationens medarbetare uppfattar värdegrundsarbetet genom att utgå från en tematisk 

modell för att se hur förmedlingen går till och vilket kännedom medarbetarna har.                                                                                                                    

Med utgångspunkt i identitetsreglering och storytelling kommer vi att försöka redogöra hur 
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organisationen förmedlar värdegrunden via interna och externa berättelser utifrån 

medarbetarnas uppfattning.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur tolkar medarbetarna värdegrunden? 

 Vilken kännedom har medarbetarna om värdegrunden? 

 Hur förmedlas värdegrunden? 

 

3. Metod  

I detta kapitel presenterar vi hur vi genomfört studien och vilken metod vi utgått från. 

Vidare går vi igenom de etiska övervägandena som vi anpassat oss efter i vår studie.  

3.1 Val av metod   

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Kvalitativa 

intervjuer gav oss relevant material för vårt syfte samt underlag för att svara på våra 

frågeställningar. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide där man som 

intervjuare kan vara flexibel och under intervjuernas gång anpassa frågorna samt ställa 

följdfrågor. På så sätt skapas ett utrymme för att en fråga-svardialog (Aspers, 2007:143).  

3.2 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av primärmaterial i form av kvalitativa intervjuer samt sekundärmaterial 

bestående av dokument innehållande värdegrund samt mål gällande vald organisation. 

(Aspers, 2007:167). Vi började med att ta kontakt med personalansvarig vid den 

organisation vi valt att studera och berättade om syftet med studien. Vi gjorde en förfrågan 

om denne kunde ge information gällandevärdegrundsarbetet och vems ansvar det är att 

förmedla värdegrunden. Under två dagar genomfördes intervjuerna. Enligt Paul Repstad är 

det bra att genomföra intervjuer där respondenten känner sig hemma vilket ledde till att vi 

genomförde dem på två olika enheter vid organisationen. (Repstad och Nilsson, 2007:95). 

Vi använde ett enskilt rum för intervjuerna i de flesta fall för att skapa en ostörd och 

avslappnad miljö. Då det inte var möjligt genomfördes en av intervjuerna på ett café 

tillhörande en av organisationsbyggnaderna och en via telefon.   

 



 16 

Efter att ha fått samtycke till att få spela in intervjuerna via en dator eller telefon samt 

upplyst om de etiska övervägandena startade vi intervjuerna. Gällande för alla 

respondenterna var att vi en bit in i intervjuerna var tvungna att visa dokument som vi hade 

med oss om värdegrund och mål för att de vidare skulle kunna besvara våra intervjufrågor. 

 

Vi var båda närvarande vid majoriteten av intervjuerna. Detta för att säkerhetsställa att få 

svar på det vi ville undersöka då båda kunde vara med och bidra med följdfrågor. En fördel 

med att vi båda var närvarande under de flesta av intervjuerna var att vi efter varje intervju 

kunde sitta kvar en kort stund för reflektion över hur intervjun gått och markera ut de delar 

som vi uppfattat som viktiga för studien (Repstad och Nilsson, 2007:111). 

 

Utifrån teorin och den tidigare forskningen strukturerade vi vår intervjuguide och vid 

presentation av denna studies primärmaterial efter en tematisk modell. Modellen består av 

tre teman som är tolkning, förmedling och kännedom. Temat tolkning är ett avsnitt som 

behandlar respondenternas allmänna uppfattning kring begreppen värdegrund och 

värdegrundsarbete. Andra temat, förmedling, redovisar hur ledningen kommunicerar ut 

värdegrunden till sina medarbetare på universitetet. Det sista temat är kännedom och 

behandlar respondenternas kunskaper om den rådande värdegrunden och arbetet omkring 

den inom organisationen. Syftet med vår tematiska modell är att kunna kartlägga hur 

värdegrundsarbetet ser ut på ett grundläggande sätt för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

3.3 Urval 

Det har på senare år skett en expansion och differentiering av den offentliga sektorn i 

Sverige vilket har lett till en ökning av kvalitetskontrollsystem i vårt samhälle där universitet 

och högskolor inom Sverige granskas väl. (Krus 2013). För universitet har det därför blivit 

extra viktigt att kunna tydliggöra klart vad som är deras syfte och kunna redovisa hög kvalité 

i alla led inom organisationen. Vi fann det särskilt intressant att undersöka hur ett universitet 

arbetar med sin värdegrund. Den organisation vi valt är ett universitet som idag inte har 

någon egen värdegrund utan utgår ifrån värdegrunden för statsanställda i sitt arbete. På 

universitets hemsida finns det publicerat mål och policydokument som kopplas ihop med 

värdegrunden. Ledningen uttrycker att medarbetarna har ett ansvar att arbeta mot målen och 

värdegrunden för att kunna hålla en hög kvalité samt förvalta universitetets rykte. Ledningen 

har som förhoppning att målen ska utgöra en gemensam riktlinje inom hela organisationen. 
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De ansvariga ute i organisationen har som ansvar att se till att värdegrunden för universitetet 

är kända för medarbetarna.  

 

För denna studie intervjuade vi ett antal medarbetare i vår valda organisation. Universitetet 

är uppdelat i olika enheter som är självständiga men som arbetar för att hjälpa och 

komplettera varandra. Urvalet av enheterna och respondenterna till våra intervjuer 

genomfördes genom slumpmässigt urval där vi skickade ut förfrågningar om deltagande via 

mail. Av de som tackade ja till deltagande i studien fick vi intrycket att de var positivt 

inställda till att delta.  

3.4 Respondenter 

Nedan kommer våra informanter att presenteras. Kön, ålder samt befattning kommer inte att 

redovisas för att säkerhetsställa att konfidentialitetskravet uppnås. Respondenterna har 

utifrån anställningstid i organisationen delats upp i två kategorier, dessa är anställningstid 

mindre en två år och anställningstid mellan fem till tio år. 

 

Intervjuperson 1: Anställningstid mindre en två år 

Intervjuperson 2: Anställningstid mellan fem till tio år 

Intervjuperson 3: Anställningstid mindre är två år 

Intervjuperson 4: Anställningstid mellan fem till tio år 

Intervjuperson 5: Anställningstid mindre än två år 

Intervjuperson 6: Anställningstid mindre än två år 

3.5 Analyserande av data  

I vår studie vill vi visa på hur ett värdegrundsarbete kan uppfattas av medarbetare inom en 

organisation, i detta fall ett universitet. För att kunna göra det analyserade vi vårt insamlade 

datamaterial efter den tematiska modell som vi tagit fram med teman tolkning, förmedling 

och kännedom. Detta för att kunna kartlägga hur värdegrundsarbetet ser ut på ett 

grundläggande sätt. Vi hade strukturerat upp intervjufrågorna efter tema för att lättare kunna 

särskilja på informationen vi fick från respondenterna.  

 

Det första steget efter intervjuerna var att transkribera de inspelade intervjuerna för att 

lättare kunna tolka och reflektera över datamaterialet. Vi plockade sedan in relevanta citat 

under varje tema och som kunde fungera som bra stöd i resultatet. 
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3.6 Etiska överväganden 

Vi har i enlighet med vetenskapsrådets fyra huvudkrav följt de gällande etiska aspekterna 

som i all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska efterföljas.  

 

Informationskravet innebär att den deltagande respondenten ska ges information som är klar 

och tydlig gällande vad syftet för undersökningen är samt vad dennes medverkan kommer 

innebära. I missivbrevet framgick studiens syfte och att ett deltagande var helt frivilligt. 

Respondenterna blev även informerade om det vid intervjuernas början. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som uppfylldes när vi i början av intervjuerna fick respondenternas 

samtyckte till att ställa upp på intervjuerna och besvara våra intervjufrågor (Codex 2013).  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att allt material gällande 

respondenterna ska behandlas för att utomstående personer inte ska kunna identifiera dem. 

Vi har på grund av det valt att hålla organisationen anonym och inte presentera 

respondenterna mer än deras anställningstid. Det sista kravet att efterfölja är nyttjandekravet 

som innebär att upplysa om att det insamlade materialet endast kommer användas till det 

tänka forskningsändamålet (Codex 2013).  

 

4. Resultat 

Nedan följer en presentation av resultatet som framkom under studien. Först beskrivs 

värdegrunden för statsanställda. Vidare är resultatet baserat på de intervjuer som 

genomförts och citat från intervjuerna kommer att presenteras för att styrka resultatet. Den 

tidigare forskning som vi tagit del av hjälpte oss att komma fram till vår ansats i att ge svar 

på våra frågor gällande hur värdegrundsarbetet uppfattas bland medarbetarna i den givna 

organisationen. Vi kommer att utgå från vår tematiska modell i presentationen av resultatet.  

4.1 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda  

År 2009 tog Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) fram ett dokument rörande 

grundläggande rättsliga principer för statsförvaltningen. Dokumentet har sen dess utvecklats 

och går nu under namnet Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – 

grundläggande rättsliga principer (Krus 2013). Syftet med värdegrunden är att vara till stöd 

för de statsanställda i deras arbete att utveckla en god förvaltningskultur. Värdegrunden har 
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sin utgångspunkt i rättsordningen och kan sammanfattas i sex grundläggande principer som 

är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. 

Demokratin står för att all makt ska utgå från folket och legalitet är att den offentliga makten 

ska utövas under lagarna. Objektivitet innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter 

ska arbeta sakligt, opartiskt samt beakta alla lika inför lagen. Fri åsiktsbildning är att den 

svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Den näst sista principen, respekt, står för 

att den offentliga makten ska ha respekt för alla människors lika värde samt den enskilda 

människans frihet och värdighet. Den sista principen, effektivitet och service, innebär att 

statsanställda ska vara lättillgängliga och tjäna medborgarna. I dokumentet gällande 

värdegrunden nämner Krus att frågor som är kopplade till värdegrunden inte alltid är lätta 

och enkla att besvara. Kraven som ibland ställs på en statsanställd kan vara motstridiga, till 

exempel att göra en avvägning mellan effektivitet och service. En utgångspunkt som varje 

statsanställd ska ha är att utöva sitt arbete med sina egen och andras integritet för ögonen. 

4.2 Tolkning 

I denna del presenteras hur respondenterna förhåller sig i ett allmänt perspektiv till 

begreppet värdegrund och värdegrundsarbete utifrån deras egna förståelser och erfarenheter. 

4.2.1 Förståelse av värdegrund 

Till våra respondenter ställde vi frågan om vad värdegrund var för dem för att se om det 

fanns liknelser i deras svar eller om de skilde sig åt. Frågan ställdes även för att få ökad 

förståelse till hur respondenterna förhåller sig till begreppet värdegrund. Resultatet visade på 

varierande tolkningar och ingen av respondenterna uttryckte sig på exakt samma sätt om vad 

värdegrund är för dem. Det kan bero på att endast en av respondenterna tidigare aktivt 

deltagit i att konstruera en värdegrund. Ingen av respondenterna var främmande för 

begreppet värdegrund och majoriteten såg det som något populärt att använda. Några av 

respondenterna tolkade begreppet värdegrund som något för medarbetarna inom en 

organisation. Det uttrycktes exempelvis enligt följande: 

 

Ja det är en bra fråga, det är väldigt populärt med värdegrund och 

värdegrundsarbete och det verkar kunna betyda det mesta, när jag tänker på 

värdegrund och värdegrundsarbete som är det mera sånt där som lika villkor och 

hur man behandlar medarbetare. Intervjuperson 1 
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Andra var mer inne på att värdegrund är något som används av ledningen för att ge riktlinjer 

för hur arbetet ska utföras av medarbetarna. En av respondenterna besvarade frågan: 
 

Hur ledningen vill att vi ska arbeta, eller tänka åtminstone skulle jag nog säga, sen 

kommer det väl inte ner till alla medarbetare utan det ses nog på olika sätt nere på 

individnivå tror jag. Intervjuperson 3 

 

Det man kan fastställa av svaren som samlades in är att medarbetarnas uppfattning var att en 

värdegrund ska representera de värden som organisation en ska stå bakom. En av 

respondenterna svarade att värdegrundens plats inom en organisation ska vara central. 

Respondenten uttryckte sig: 

 

Värdegrund för mig ja det är väl värdering som på nåt sätt utgör, dom ska sitta i 

ryggraden, som vi rent ideologiskt ska genomsyra vår verksamhet som ska sitta i 

ryggraden på oss i vårt uppdrag på något vis. Intervjuperson 4 

 

Två av respondenterna svarade att en värdegrund kan vara till för att legitimera en 

organisation. Organisationer är ofta styrda av regler utifrån och att ha en värdegrund kan 

vara ett krav för en organisation.   

4.2.2 Förståelse av värdegrundsarbete 

På frågan om vad värdegrundsarbete var för respondenterna var det endast två som kunde ge 

något konkret exempel på vad det skulle kunna vara. Den ena svarade att det är hur 

arbetsgivaren behandlar de anställda och den en andra svarade att det handlar om 

likavillkorsarbete. Respondenten som tidigare varit med på en annan arbetsplats och 

konstruerat en värdegrund, tyckte att det var svårt med det efterföljande arbetet och uttryckte 

sig följande:  

 

Det är en bra fråga. När jag formulerat sådana dokument har jag alltid tyckt att 

det jobbet är hemskt svårt. Det är så mycket folk som ska resonera ihop sig dom 

man jobbar inom citationstecken demokratisk så att alla ska samarbetade det 

finns andra modeller att man gör ett mer centralt förslag. Ibland så kommer 

dokument inte riktigt uppifrån så men målet är ofta att man ska ankra 

dokumenten åtminstone. Intervjuperson 2 
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Något man kan se som ett samband mellan i stort sätt alla svaren är att värdegrundsarbete 

uppfattas som svårt i att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll. Att få av 

respondenterna kunde ge något konkret exempel på vad värdegrundsarbete kan vara skulle 

kunna bero på att de inte aktivt deltagit i något uttalat värdegrundsarbete.  

4.2.3 Fokusstöld 

En av respondenterna tog upp under intervjun att den tyckte det ibland sker det en slags 

fokusstöld med värdegrundsarbete. Det kan vara lätt att konstruera ihop en värdegrund som 

alla inom organisationen i någon mån kan hålla med om. Därefter gäller det att fråga sig vad 

den står för. Respondenten uttryckte sig följande:  
 

Ibland har jag nog litegrann kunnat känna att värdegrundsarbetet tar över det som 

vi egentligen ska göra för att jag tror att det i grunden vinner i gentemot 

värdegrundsarbete också om man får lägga fokus på det ämne man ska jobba 

kring. Det kan bli fokusstöld utifrån det som ska hanteras.  Intervjuperson 2 

 

I sitt resonemang menade respondenten att den var lite rädd för att om man fokuserar på 

vissa saker som exempelvis kön, genus och funktionshindrade kan det leda till att man 

tappar fokus på andra delar. Respondenten önskade att man istället skulle arbeta för en mer 

allmän hållning istället för att lyfta fram vissa saker. Även om det ibland kan vara politiskt 

nödvändigt att fokusera på vissa saker behöver det inte alltid vara det bästa sättet. Vi tycker 

att denna respondents resonemang tar upp ett viktigt resonemang som vi vill belysa. Det är 

svårt att träffa rätt med värdegrundsarbete för att få alla inom organisationen med sig. 

Många gånger läggs nog vikten på att skapa en värdegrund som är regelrätt för att få 

legitimitet. Medarbetare kan då uppleva en distans till värdegrunden och att den inte berör 

dem på samma sätt. Det man kan fråga sig är vad som är syftet med att ha en värdegrund 

och om den kan fylla flera funktioner inom en organisation. 

4.2.4 Sammanfattning tolkning 

Tolkningarna av begreppet värdegrund och värdegrundsarbete såg olika ut bland 

respondenterna. Det skulle kunna bero på att det bara var en respondent som deltagit i att 

konstruera en värdegrund och deltagit i värdegrundsarbete. Värdegrund kan vara till för 

medarbetarna ska ha bra arbetsförhållanden eller ett sätt för ledningen att leda sin personal 
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med. Två av respondenterna pratade om att en värdegrund kan fungera som en legitimering 

av en organisation. En av respondenterna ansåg att värdegrunden för organisationen är något 

som ska finnas medvetet i allt man utför i arbetet. En annan pratade om värdegrundsarbete 

som likavillkorsarbete. En respondent ansåg att man ibland fokuserar på fel delar när det 

kommer till värdegrund och att en mer allmän hållning skulle vara önskvärt.  

4.3 Förmedling 

I denna del kommer resultatet av förmedlingen av värdegrunden för alla statsanställda i de 

undersökta enheterna att presenteras enligt respondenternas uppfattning. 

4.3.1 Kommunikation 

Resultatet av studien visade på att respondenterna hade olika uppfattningar gällande hur väl 

den statliga värdegrunden har blivit kommunicerad till dem. Majoriteten av alla tillfrågade 

svarade att de inte hade fått värdegrunden presenterad för sig. Ingen av respondenterna 

nämner att de fått någon förmedling om värdegrunden från ledningen inom den enhet de 

arbetar vid. Den högsta ledningen förmedlar att det är upp till alla ansvariga ute i 

organisationen att ansvara för att alla medarbetare känner till värdegrunden vilket inte verkar 

uppnås. Citaten nedan visar två av respondenternas svar på frågan gällande om 

värdegrunden blivit förmedlad till dem via universitetet. 

 

Nej jag har i alla fall inte tagit del av det själv, kanske borde få det där när man 

blir anställa men jag såg faktiskt inget sådant där när jag började på enheten. 

Intervjuperson 5 

 

Nej inte så där organiserat alltså det är sånt där som man får läsa själv på 

hemsidan. Men inte att någon har kommit och läst upp för mig, gett mig något 

papper eller så, vad jag kan komma ihåg. Intervjuperson 1 

 

Några av respondenterna utryckte önskemål om att värdegrunden skulle förmedlas till 

medarbetarna vid nyanställning. Detta kan tyda på att det finns ett intresse hos 

respondenterna att ta del av värdegrunden. 
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Jag hade nog gärna sett att det hade skickats ut till folk som blir anställda på 

universitetet.  Även om många förhoppningsvis tänker i de här banorna så kanske 

det kan vara bra att få det i print på det sättet. Intervjuperson 5 

 

Hos de respondenter som hade blivit förmedlade värdegrunden fanns det inget entydigt svar 

på frågan hur tillvägagångssättet varit men de hade fått information om att den fanns 

presenterad på organisationens hemsida.  

 
Vi får information på arbetsplatsen tycker jag. Alltså information att nu finns dom 

här dokumenten och ibland är det genomgång också. Intervjuperson 6 

 

Om de sedan tagit del av informationen själva gavs det olika svar på. Majoriteten svarade att 

de inte hade gjort det.  En respondent hade fått värdegrunden presenterade för sig under ett 

personalmöte. Att resultatet visar skillnad i hur väl värdegrunden har blivit förmedlad till 

medarbetarna kan tyda på att det inte finns en fungerande metod samt tydliga riktlinjer för 

att kommunicera ut den.  

4.3.2 Individens ansvar 

Resultatet visar att det finns en viss oklarhet gällande vems ansvar det är att värdegrunden 

kommuniceras ut till medarbetarna och att den efterföljs. Mycket av ansvaret verkar läggas 

på individerna själva och en av respondenterna ansåg att det ansvaret ibland kunde upplevas 

som för stort. Många av respondenterna upplevde det dock skönt att ha frihet över sitt eget 

arbete och ville inte att den friheten skulle påverkas på något sätt. En annan faktor som 

påverkade individens ansvar att ta del av värdegrunden samt vara delaktig i 

värdegrundsarbete var tidsaspekten. Flera av respondenterna uttryckte att tiden inte var 

tillräcklig i den aspekten att få tiden att räcka till för värdegrundsarbete då ingen extra tid 

ges för det. 

4.3.3 Sammanfattning förmedling 

Resultatet visar att det finns brister i förmedlingen av värdegrunden för de statsanställda från 

både högsta ledningen för organisationen och ledningen för enheterna. Majoriteten av 

respondenterna hade inte blivit förmedlade värdegrunden. Det verkar inte finnas ett entydigt 

sätt som den förmedlas på. Någon hade fått den presenterade vid ett personalmöte och några 

andra respondenter hade blivit hänvisad till organisationens hemsida för att ta del av 
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värdegrunden. Det finns en osäkerhet om vems ansvar det ligger på att förmedla den. Det 

verkar istället till stor del vara individens ansvar att ta del av värdegrunden. Bristerna i 

förmedlingen kan bero på att värdegrunden verkar använda till att legitimera organisationen 

utåt sett.                                      

4.4 Kännedom  

I denna del kommer resultatet av respondenternas egen kännedom om den värdegrund som 

universitet utgår från att presenteras samt värdegrundsarbetet i organisationen. 

4.4.1 Kunskap om den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 

Majoriteten av respondenterna hade inte någon kännedom om den gemensamma 

värdegrunden för de statsanställda som medarbetarna vid organisationen ska utgå efter i sitt 

dagliga arbete. Av de respondenter som hade fått värdegrunden förmedlad via 

organisationen var det bara en som kunde återge den. Denne respondent var själv aktiv i en 

utvecklingsgrupp inom organisationen som arbetade med liknande frågor vilket kan vara 

anledningen till dennes kännedom. De övriga respondenterna kunde inte återge 

värdegrunden vilket kan tyda på att den inte förmedlats på ett tillräckligt bra sätt då den inte 

förankrats väl hos medarbetarna. Efter att ha fått värdegrunden presenterad för sig kunde en 

del av respondenterna känna igen sig i innehållet: 

 

Alltså det som det förmedlar är ju så här ganska allmänt hållet och trevligt det 

tycker jag sen så kan jag säga att jag ibland är skeptiskt till att hur det faktiskt 

funkar i slutändan. Intervjuperson 1 

 

Jag tycker att många av de här punkterna är självklara och borde finnas hos 

människor ändå, hoppas jag i alla fall. Intervjuperson 3 

 

Citaten ovan visar på att respondenterna ansåg att värdegrunden var allmän och självklar. 

Detta kan i sin tur innebära att respondenterna ändå till viss del arbetar efter värdegrunden 

utan att egentligen veta om det. 

 

I den gemensamma värdegrunden för de statsanställda var det framför allt två punkter i 

innehållet som respondenterna kände igen efter att ha fått värdegrunden presenterad för dem. 
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Dessa var demokrati och likabehandling. Citatet nedan visar på en respondent som inte hade 

någon kännedom om de övriga punkterna. 

 

Jag märker att jag är väldigt inriktad på två stycken men jag känner faktiskt inte 

till dom andra, ja de är väldigt nya för mig, men nej de här andra känner jag 

faktiskt inte till sedan innan. Intervjuperson 5 

 

De respondenter som hade blivit förmedlade värdegrunden hade i huvudsak längre 

anställningstid än de som inte hade någon kännedom. Skillnaden skulle kunna bero på att 

man tidigare förmedlat värdegrunden på ett annat sätt eller att en längre anställningstid ökar 

chansen att man någon gång kommit i kontakt med den.  

4.4.2 Organisationens värdegrundsarbete 

Majoriteten av respondenterna hade som ovan redan presenterat ingen kännedom att 

organisationen utgår från den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som ska 

genomsyra hela verksamheten. Två av de svarande gav exempel på hur värdegrundsarbetet 

inom organisationen kunde se ut. En av respondenterna svarade som följer: 

 

Det finns en aktiv grupp, lika villkorsgrupp som bland annat arrangerar 

föreläsningar och seminarium så det märks ju av. Intervjuperson 1 

 

4.4.3 Sammanfattning kännedom  

Resultatet av studien visar på att respondenternas kännedom gällande värdegrunden är 

varierande men att majoriteten av de tillfrågade hade liten kännedom om dess innehåll. En 

faktor som påverkar kännedomen verkar vara anställningstiden inom organisation. 

Respondenter med längre anställningstid hade mer kännedom om värdegrunden. De 

respondenter som var delaktiga i någon form av utvecklingsgrupp visade sig ha större 

kännedom angående värdegrunden och värdegrundsarbete. Vidare kunde man utläsa av 

resultatet att vissa respondenter ansåg att värdegrunden var allmän och självklar vilket kan 

innebära att de omedvetet arbetar utifrån värdegrunden.  
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5. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en sammanfattning av vårt presenterade resultat. Vidare förs en 

övergripande diskussion gällande valt område och kopplas samman med tidigare forskning 

samt teori. Detta efterföljs med en slutsats och förslag på vidare forskning inom valt 

område.  

 

5.1 Summering 

Respondenternas tolkningar av begreppet värdegrund varierade mellan dem, likaså 

uppfattningen om vad ett värdegrundsarbete kan innebära. Några ansåg att värdegrund 

används för att leda medarbetarna medans andra såg det som ett sätt att legitimera en 

organisation. Generellt går det att utläsa av respondenternas svar att värdegrundsarbete är 

komplicerat. En anledning till det kan vara att det innebär fokusstöld från övriga 

arbetsuppgifter.  

 

På vilket sätt och i vilken grad värdegrunden förmedlats till respondenterna rådde det delade 

meningar om. Majoriteten hade inte fått den kommunicerad till sig. De respondenter som 

hade fått den förmedlad hade inte ett entydigt svar på hur detta hade gått till. Någon hade 

fått den presenterad vid ett personalmöte och några andra hade blivit informerade om att den 

fanns att ta del av på organisationens hemsida. Resultatet visade på att det fanns en 

osäkerhet på vems ansvar det var att värdegrunden blev förmedlad och mycket lades på 

individens eget ansvar. 

 

Majoriteten av respondenterna hade ingen större kännedom om att organisationen utgick 

från en värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten. Det var en av respondenterna 

som kunde återge den. Efter presentation av värdegrunden kunde några av respondenterna 

känna igen vissa delar av innehållet. Flera av respondenterna hade uppfattningen att den var 

allmän och självklar. Det kan innebära att respondenterna omedvetet arbetar utifrån 

värdegrunden. 

 

Resultatet av studien visar att de respondenter som hade en större kännedom gällande 

värdegrunden hade längre anställningstid i organisationen. Vidare hade de respondenter som 
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på ett eller annat sätt var delaktiga i någon utvecklingsgrupp som arbetade med liknande 

frågor en större kännedom. 

5.2 Övergripande diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den 

gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en organisation uppfattas av 

medarbetarna. I problembakgrunden framgick det att bland vissa organisationer verkar det 

finnas brister i hur väl en värdegrund och arbetet omkring den förmedlas till medarbetarna, 

men att med kontinuerligt arbete implementeras värdegrunden bättre. 

 

Efter att vi genomfört vår studie anser vi att syftet med den gemensamma värdegrunden för 

de statsanställda som är att vara till stöd för de statsanställda i deras arbete att utveckla en 

god förvaltningskultur inte uppfylls till önskvärd nivå. Respondenternas svar tyder på att det 

finns brister i kännedom och förmedling av värdegrunden. Det känns som värdegrunden i 

detta fall för universitetet mest blir en fasad utåt till medborgarna. Universitet har centrala 

och viktiga roller i vårt samhälle, de bidrar till att erbjuda utbildningsmöjligheter, forskning 

och en ämnesbredd som bidrar till utveckling av vårt samhälle. Det kan ses som en normativ 

isomorfism då de på så vis kan sägas förmedla vad som är rätt sätt att utföra saker på. När 

ledningen förmedlar att det är upp till medarbetarna som individ att ta sig an värdegrunden 

kan det bli att skydda sig som ledning genom att fördela ansvaret. När det framkommer 

luckor i förmedling kring värdegrunden, att vissa medarbetare inte ens fått någon 

information om den blir det svårt att få alla medarbetare med sig. Frågan här blir hur 

intresserade ledningen är inom organisationen att aktivt arbeta med värdegrunden eller om 

värdegrunden bara är till för att skaffa sig legitimitet. 

 

En värdegrund kan vara till för att legitimera en organisation mot omvärlden i allmänhet, 

vilket verkar vara en av anledningarna för den undersökta organisationen. Vi ser här 

kopplingen till den nyinstitutionella teorin som dels handlar om att organisationer söker efter 

stabilitet och legitimitet i deras relationer till omvärlden samt påverkas av omvärlden i deras 

sätt att agera. Den expansion som skett av den offentliga sektorn i Sverige har lett till en 

ökning av kontroller vilket gjort att universitet granskas väl. Det är en tvingande isomorfism 

när organisationer måste anpassa sig efter politiska påtryckningar då staten konstruerar 

regler och kontroller. För en statlig organisation, där ett universitet är en statlig 
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förvaltningsmyndighet, blir den gemensamma värdegrunden för de statsanställda något att 

arbeta utifrån för att skaffa sig legitimitet sett ur en politisk aspekt.  

 

De brister som framkom i vår studie gällande förmedlingen av värdegrunden tyder på att den 

försvinner längre ner i organisationen. Det läggs stor vikt på det egna ansvaret för 

medarbetarna att ta sig an värdegrunden.  De flesta av respondenterna upplevde att de inte 

fick någon extra tid för värdegrundsarbete i deras redan pressade schema. Vi känner att 

organisationen inte verkar utnyttja de resurser som finns, vi tänker på de resurser som 

värdegrundsdelegation inom Regeringskansliet från och med år 2013 kan erbjuda. Vi gör ett 

antagande här att en anledning till detta är den ekonomiska aspekten. Vi tror en bra sak 

skulle kunna vara att utnyttja resurserna från värdegrundsdelegationen.  

 

Anställningstiden verkade vara en faktor som påverkade vilken kännedom respondenterna 

hade om värdegrunden. De respondenter som hade kännedom eller viss kännedom hade i 

högre utsträckning varit anställda i organisationen under längre tid än de som svarade att de 

inte hade någon. Detta kan bero på att man tidigare haft ett annat värdegrundsarbete. 

Slutligen kan en ytterligare anledning till resultatet vara att de som hade längre 

anställningstid har flertalet gånger tagit del av exempelvis informationen på hemsidan och 

att denna kontinuitet bidragit till en större kännedom. 
 

När man främst använder sig av en kanal, hemsidan, för förmedling anser vi att detta 

minskar chansen till att värdegrunden implementeras väl inom hela organisationen. Det är 

bra att det finns information om värdegrunden på hemsidan om medarbetare vill gå tillbaka 

till det och bli påminda om den. Vi känner att storytelling skulle kunna få en mer central roll 

i värdegrundsarbetet. Ledningen skulle kunna kommunicera ut värdegrunden på ett mer 

frekvent och på varierande sätt. När vissa av respondenterna efterlyste att exempelvis få 

information vid anställningens början känner vi att det tyder på att det finns luckor i 

förmedlingen. När medarbetarna inte ens har kännedom om syftet med värdegrunden kan 

det vara ett långt steg för dem att gå in på hemsidan och söka självmant efter informationen. 

 

Värdegrund och värdegrundsarbete är begrepp som på senare år har blivit allt mer populära 

inom organisationer. Många relaterar olika till begreppen och något som går att säga är att 

en värdegrund för en organisation är något som organisation ska stå bakom. Förhoppningen 

är att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll. En sak som vi fick uppfattning om från 
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varje respondent var att de upplevde att det var svårt med värdegrundsarbete. Det gäller att 

värdegrunden implementeras i det dagliga arbetet utan att det uppfattas som en allt för stor 

utmaning eller arbetsbelastningen blir högre för medarbetarna. För att en värdegrund ska 

vinna kraft inom organisationen och uppfylla sitt syfte är två viktiga komponenter 

kännedom och kontinuitet. Kännedom är att alla inom organisationen ska veta om 

värdegrunden och dess syfte. Kontinuitet är att det måste ske ett kontinuerligt arbete med 

värdegrunden för att den inte ska tappa sin effekt. Om medarbetare kan knyta an till 

värdegrunden och finna den relevant är det lättare att få alla inom organisationen med sig. 

En annan faktor som påverkar är rekryteringen av medarbetare och här har ledningen en 

viktig roll i att rekrytera rätt medarbetare till sin organisation.  

Det gäller att rekrytera medarbetare som står bakom värdegrunden och finner den relevant i 

deras arbete. 

 

Ett ytterligare sätt för organisationen att få med sig medarbetarna skulle kunna vara att på 

något inkludera dem i att konstruera värdegrunden. Det skulle kunna vara ett sätt att få 

medarbetarna mer engagerade och känna sig mera delaktiga. Enligt Alvesson och Willmott 

kan man genom identitetsreglering leda sina medarbetare i önskvärd riktning. Ett sätt att 

göra detta är att förtydliga organisationens moral och värderingar genom ett tydligt språk. 

Vår valda organisation utgår från en värdegrund som ska genomsyra hela deras verksamhet 

men genom respondenternas uppfattning kan man se brister i förmedlingen av den. Genom 

att förtydliga värdegrunden för sina medarbetare skulle organisationen på detta sätt kunna 

uppnå syftet med värdegrunden på ett mer effektivt sätt. Då universitetet som organisation är 

relativt decentraliserad skulle detta förslag kunna vara utmanande för universitetet.  

 

I dag är principerna för den gemensamma värdegrunden för de statsanställdas allmänna och 

upplevs som relativt självklara principer utan att något direkt arbete kring dem skulle 

behövas. En sak som tyder på det är att medarbetarna kunde relatera till principerna i 

värdegrunden när de fick ta del av dem under intervjun.  

 

Värdegrunden behöver vara generell för att den ska accepteras bland de statsanställda samt 

omgivningen. Här kan ett förslag vara att ledningen inom universitetet konkretiserar ner 

principerna i värdegrunden till att bli mer greppbara för sina medarbetare. Vi tror att det 

skulle öka intresset för värdegrunden och göra medarbetarna mer öppna för ett aktivt arbete 

med den. 
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5.3 Slutsats  

Medarbetarna tolkar begreppen värdegrund och värdegrundsarbete på olika sätt. Kontinuitet 

är en faktor som påverkar värdegrundsarbetet i positiv anda enligt medarbetarnas 

uppfattning. Värdegrunden för den undersökta organisationen förmedlas i viss mån till 

medarbetarna. Publicerade dokument på hemsidan verkar vara det främsta förmedlingssättet 

och det egna ansvaret för medarbetarna är stort i att ta del av värdegrunden.  
 

Medvetenhet är en faktor som krävs för att kännedomen om en värdegrund ska vara stor. 

När värdegrunden är uppbyggd på allmänna principer verkar medarbetarna uppleva det 

svårare att greppa den. Majoriteteten hade en liten kännedom om värdegrunden men kunde 

relatera till innehållet till viss mån. Det framkom en skillnad i kännedomen mellan 

medarbetarna, där de med en längre anställningstid hade större kännedom.  

5.4 Vidare forskning 

En viktig del som framkom i vårt resultat av studien var att respondenterna hade lite 

kunskap om begreppet värdegrund och värdegrundsarbete. Vi ser det som intressant att i 

vidare forskning undersöka hur ledningen tänker i arbetet med att förmedla värdegrunden 

för att knyta an det till denna studie. Vi fann i vår undersökning en avsaknad av studier som 

direkt behandlar tillvägagångssätt att arbeta med en värdegrund inom organisationer. Hur 

skapar man ett gynnande värdegrundsarbete på lång sikt inom en organisation? Då 

värdegrund och värdegrundsarbete blir alltmer populärt är det intressant att ta mer del av 

organisationers arbete kring det för att se gynnande och mindre gynnande koncept. Då 

organisationer ofta tar efter varandra kan sådana studier för många organisationer bli 

gynnsamma i ett långsiktigt perspektiv i deras implementering av en värdegrund. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 
 

1. Vilken roll har du i organisationen? 

 

2. Hur länge har du arbetat vid enheten inom universitetet? 

 

Tolkning 

Allmänna frågor om värdegrund 

 

3. Vad är värdegrund för dig? 

 

4. Vad innebär ett värdegrundsarbete för dig? 

 

Förmedling 

5. Universitetets värdegrundsarbete utgår från den gemensamma värdegrunden för alla 

statsanställda. Har du fått någon information om att de arbetar efter den?  

 

Om respondenten har blivit informerade  

När blev du informerad om det och på vilket sätt? 

Är det här något du märker att universitetet arbetar mot?                                            

 Är det här något du märker att din enhet arbetar efter?                                            

 

Om respondenten inte har blivit informerad (visa värdegrundsprinciperna)  

Är det här något du märker att universitetet arbetar mot? 

 Är det här något du märker att din enhet arbetar efter?                                            

 

6. Har du blivit informerad om universitetets mål och strategidokument? 

 

Om respondenten har blivit informerade 

När blev du informerad om det och på vilket sätt? 

Är det här något du märker att universitet arbetar mot? 
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 Är det här något du märker att din enhet arbetar efter?                                            

 

Om respondenten inte har blivit informerad (visa de generella stadgarna) 

Är det här något du märker att universitetet arbetar mot?  

 Är det här något du märker att din enhet arbetar efter?                                            

 

7. På vilket sätt förmedlar högsta ledningen för universitetet om värdegrunden och 

målen? 

 

8. Hur känner du att ditt eget ansvar är mot värdegrunden för statsanställda och mål 

och strategidokumenten? 

Kännedom 

9. Kan du ge exempel på saker i det dagliga arbetet som kan kopplas till 

värdegrunden och målen? 

 

10. Hur upplever du att värdegrunden och målen efterlevs i stort inom universitetet? 

 

Avslutande frågor 

1.  Är det något du vill tillägga som har koppling till värdegrunden och 

mål/strategierna? 

 

2. Kan vi kontakta dig om vi under arbetets gång känner att vi vill ställa några 

kompletterande frågor? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


