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Sammanfattning 

En gemensam värdegrund kan fungera som en framgångsrik faktor i en förändringsprocess 

om ett aktivt värdegrundsarbete bedrivs på såväl central som lokal nivå inom organisationen. 

Denna studie vill bidra till ökad förståelse om värdegrundsarbete i organisationer och utgörs 

av en fallstudie av Arbetsförmedlingen som organisation med en nyligen implementerad 

gemensam värdegrund. Studiens övergripande syfte har varit att undersöka hur medarbetare 

på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. För att specificera studiens 

syfte utformades tre frågeställningar; Hur tolkar medarbetarna den gemensamma 

värdegrunden? Hur upplever medarbetarna sin delaktighet i värdegrundsarbetet? Vilka 

faktorer påverkar användandet av värdegrunden i det dagliga arbetet? 

 

Studien bygger på en kvalitativ metodansats och fyra semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare på Arbetsförmedlingen. Det empiriska materialet analyserades utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att upplevd delaktighet varierade mellan 

medarbetarna vilket visade sig centralt för hur medarbetarna uppfattade värdegrundsarbetet.  

Om medarbetarna upplevde sig delaktiga uppfattade de också värdegrundsarbetet som mer 

trovärdigt och förankrat i verksamheten. 

 

 

Nyckelord: Värdegrundsarbete, Värdegrund, Delaktighet, Sociokulturellt perspektiv. 

 

 

Abstract 

A common set of core values can serve as a successful factor in a development process if 

conducted at both central and local levels within the organization. This study intends to 

contribute to a greater understanding and develop knowledge of work on core values in 

organizations and consists of a case study by the Employment Service as an organization with 

a newly implemented common set of core values. The overall aim was to investigate how 

employees at a local level perceive Employment Service's work on core values. To specify the 

purpose of the study three questions was designed; How do the employees interpret the 

common core values? How do the employees experience their participation in the work on 

core values? What factors influence the use of the core values in their daily work?  

 

This study is based on a qualitative method and four semi-structures interviews with 

employess at the Employment Service. The empirical data were analyzed from a socio-

cultural perspective. The results showed that the perceived participation varied between the 

employees wich proved to be central to how the employees perceived the work on core valus. 

If employees felt higher participation they also perceived the work on core values more 

credible and anchored in the business. 

 

 

 

Keywords: Core Values, Participation, Sociocultural perspective 
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1. Inledning  

I dagens samhälle lever vi i en tid av radikal förändring. Förhållanden som globalisering, 

teknologisk utveckling och produktutveckling sker i en alltmer accelererande takt vilket leder 

till ökade krav på organisationer (Alvesson & Sveningsson, 2012). Det innebär att alla 

organisationer måste kunna förhålla sig till detta för att inte försvinna samt vara beredda på 

ständig förnyelse. En gemensam värdegrund debatteras vara en grundläggande förutsättning 

för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i organisationer, i en tid med strukturella förändringar 

där höga krav ställs på flexibilitet i ett snabbt förändringstempo. De senaste åren har 

merparten av alla företag, i såväl offentlig som privat sektor, uttryckt en ambition att skapa en 

gemensam värdegrund (Trollestad, 2000). En värdegrund kan fungera som en vägvisare i den 

praktiska verksamheten och få hela organisationen att utföra dess uppdrag som en gemensam 

strävan. Betydelsen av att arbeta med en gemensam värdegrund kan också leda till ökad 

styrbarhet och sammanhållning, utvecklad effektivitet samt stärkt legitimitet och varumärke 

(Philipsson, 2011).  

 

Det finns många olika förfaringssätt som anger hur organisationer använder sig av den 

gemensamma värdegrunden i praktisk verksamhet. I vissa organisationer genomförs det en 

obligatorisk genomgång av värdegrunden under introduktionsutbildningen av nyanställda och 

utbildningar genomförs i ämnet fortlöpande under året. I andra organisationer tycks 

värdegrunden enbart uttryckas som en populär fras och blir med tiden bara ett skriftligt 

dokument i mängden (Trollestad, 2000). Om organisationen inte arbetar aktivt med 

värdegrunden blir det svårt att hålla den levande och engagerande under en längre tid. I ett 

blogginlägg på HR-Sveriges hemsida problematiseras vilken effekt en gemensam värdegrund 

egentligen ger. Almstedt (2013, 13 mars) skriver att för att värdegrunden verkligen ska ge 

någon effekt i verkligheten krävs ett aktivt värdegrundsarbete med att integrera den i 

praktiken. I annat fall riskerar värdegrunden att bara bli floskler som hänger på en vägg i 

fikarummet eller står nedskrivet på ett bortglömt papper. För att den gemensamma 

värdegrunden ska ge önskad effekt krävs därför att medarbetarna känner sig delaktiga under 

hela värdegrundsarbetet, att värdegrunden är tydlig, förankras väl i dagligt arbete samt att den 

kan omvandlas till konkreta handlingar (Almstedt, 2013, 13 mars).  

 

År 2014 startade en genomgripande reformering av Arbetsförmedlingen där det övergripande 

målet är en ökad kund- och samhällsnytta; att göra Sverige rikare genom att få människor och 

företag att växa (Arbetsförmedlingen, 2016). Denna förändringsprocess kallas Förnyelseresan 

där slutsiktet är inställt på år 2021. Som en del i denna förnyelseresa antog myndigheten i maj 

2015 en ny vision och gemensam värdegrund. Visionen beskriver vad som vill uppnås med en 

tydlig koppling till ledningens framtidsinriktning och värdegrunden ska vara en vägvisare som 

utmanar, motiverar och engagerar (Arbetsförmedlingen, 2016).  

 

Jag valde att göra en fallstudie utav Arbetsförmedlingen som organisation då jag finner 

myndigheten intressant ur studiesynpunkt på grund av den omfattande förändringssprocess de 

befinner sig i med en nyligen implementerad vision och värdegrund. Myndigheten är också 

intressant på grund av mitt antagande att förutsättningen för värdegrundsarbetet torde variera 

med organisationens storlek. Större myndigheter har säkerligen bättre möjligheter att 
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organisera insatserna och avsätta särskilda resurser men samtidigt är det kanske svårare att nå 

ut till alla medarbetare i en stor organisation. Det i sin tur kan bidra till att individen inte 

tolkar den gemensamma värdegrunden på samma sätt som organisationens ledning. Dessutom 

kanske värdegrundsarbetet blir en egen verksamhet som sköts vid sidan av daglig verksamhet 

snarare än integreras i den. Oftast bedrivs värdegrundsarbetet med en tydlig styrning uppifrån 

vilket kan göra att det tappas bort längre ned i organisationen. Syftet med denna studie är 

därför att undersöka hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete. Jag vill med denna studie tillföra ett kunskapsbidrag till 

forskningsområdet värdegrundsarbete i organisationer utifrån medarbetares perspektiv. 

 

Studien positioneras inom forskningstraditionen pedagogik då fokus häri ligger på en 

förändringsprocess skapad och producerad av människor där kunskap skapas i interaktion 

med andra och miljön (Nonaka & Toyama, 2007). Pedagogisk arbetslivsforskning 

uppmärksammar arbetsplatsen som miljö för lärande och dess villkor för lärande i arbetslivet 

(Granberg & Ohlsson, 2011). Den pedagogiska forskningen med förankring i arbetslivets 

praktik har under det senaste decenniet alltmer närmat sig organisationsforskning, ett 

forskningsområde som kallas organisationspedagogik. Organisationspedagogik är inte primärt 

inriktat på lärandet utan uppmärksammar människors tolkningar och utförande av 

arbetsuppgifter i organisationens praktik (Granberg & Ohlsson, 2011), vilket synliggörs i 

denna studie där medarbetares tolkningar av Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund 

och daglig verksamhet står i fokus. Studien är också relevant ur ett pedagogiskt intresse då 

den är riktad mot medarbetarnas tolknings- och handlingsutrymme. Studiens avsikt är att 

bidra till ökad förståelse och utvecklad kunskap om värdegrundsarbete i organisationer, 

utifrån medarbetares perspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete. För att specificera studiens syfte utformades tre frågeställningar. 

1. Hur tolkar medarbetarna den gemensamma värdegrunden? 

2. Hur uppfattar medarbetarna sin delaktighet i värdegrundsarbetet? 

3. Vilka faktorer påverkar användandet av värdegrunden i det dagliga arbetet?   

 

1.2 Avgränsningar 

Studien syftar inte till att utvärdera Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund i sig, 

fokus ligger istället på medarbetarnas uppfattningar av värdegrundsarbetet. Inga 

avgränsningar gjordes avseende geografisk placering, kön eller ålder då detta inte ansågs vara 

av relevans för studiens syfte. Det empiriska materialet har samlats in från tre olika 

arbetsförmedlingar för att skapa ett bredare empiriskt material. Jag ämnade inte ställa frågor 

om den för alla statliga myndigheter gemensamma värdegrunden, men lämnade öppet för att 

ämnet kunde uppkomma vid datainsamlingen då Arbetsförmedlingen som statlig myndighet 

styrs av den svenska regeringen. Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka medarbetarnas 

uppfattningar och tolkningar. Således lämnades chefens perspektiv därhän, dock visade sig 

ledarskap vara en påverkande faktor för medarbetarnas uppfattning av värdegrundsarbetet. 

 



 

7 
 

1.3 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt presenteras studiens tolkning av mångfacetterade begrepp, för att underlätta 

förståelsen inför den fortsatta läsningen av uppsatsen. 

 

Etik- och värderingsforskaren Philipson (2004) menar att en värdegrund är den samling 

värden som ligger till grund för företagets etik. Philipson menar vidare att i en gemensam 

värdegrund ingår vision, handlingsprinciper och normer. Det arbete som utförs inom 

organisationer med att integrera den kallas värdegrundsarbete. Denna studie utgår ifrån 

Philipsons (2004) tolkning av begreppen då jag valt att se visionen som en integrerad del av 

den gemensamma värdegrunden i denna studie. Begreppet delaktighet är också ett 

mångfacetterat begrepp som definieras på skilda sätt ur olika teoretiska perspektiv (Svensson, 

2007). I denna studie belyses delaktighet i relation till Arbetsförmedlingens 

förändringsprocess och värdegrundsarbete. Begreppet delaktighet förstås i enlighet med 

Svensson som när individer involveras i planeringen och kontrollen av det egna arbetet, och 

att de har makt att påverka både processer och resultat. Begreppet kontext definieras av Säljö 

(2000) som det sammanhang som väver samman en social verksamhet och gör den till en 

identifierbar helhet, i denna studie utgör således varje arbetsförmedlingen en enskild kontext. 

Den organisationsförändring Arbetsförmedlingen genomgår benämns i denna studie som en 

förändringsprocess utifrån Alvessons och Sveningssons (2012) beskrivning av begreppet, att 

det handlar om en ständigt pågående organisationsförändring. Att se på förändringen som en 

process innebär att försöka bringa förståelse för den organisatoriska dagliga verksamheten, 

vilket jag ämnar göra i denna studie utifrån medarbetarnas perspektiv på värdegrundsarbetet. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel ett, uppsatsen inledning, syftar till att skapa en förståelse för studiens syfte och varför 

fenomenet värdegrundsarbete är intressant att undersöka. Studien omfattas av totalt sju 

kapitel, där nästkommande avsnitt presenterar en bakgrund om Arbetsförmedlingen vilket 

ämnar skapa ytterligare förståelse för studiens syfte. I kapitel tre och fyra presenteras en 

forskningsöversikt och studiens teoretiska utgångspunkt, därefter följer kapitel fem som 

utgörs av en redovisning av studiens metodiska angreppssätt. I kapitel sex redovisas resultat 

och analys från studiens empiriska material. Uppsatsen avslutas med kapitel sju som 

innefattar en diskussion om studiens resultat, bidrag till forskningsområdet och studiens 

begränsningar. 
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2. Bakgrund 

I följande bakgrundsavsnitt kommer underlag från olika rapporter att presenteras men även 

historik om Arbetsförmedlingen. Avsnittet ämnar på så sätt ge en tydligare bild av 

myndigheten vilket kan ge läsaren en djupare förståelse för studiens syfte. 

 

2.1 Arbetsförmedlingen: styrning och organisation 

Arbetsförmedlingen är en förvaltningsmyndighet under regeringen vars verksamhet till stor 

del styrs av lagar och förordningar (Arbetsförmedlingen, 2016). Myndigheten leds av en 

styrelse där generaldirektören är myndighetschef och såväl styrelsen som generaldirektören 

utses av regeringen. Det är också en målstyrd organisation som styrs och arbetar utifrån 

uppsatta mål. Sveriges regering utfärdar i slutet av varje år ett regleringsbrev med 

övergripande mål för det kommande året. Med utgångspunkt från dessa mål formulerar 

myndighetens högsta ledning interna riktlinjer för verksamheten och nedbrytbara 

verksamhetsmål (Arbetsförmedlingen, 2016). Arbetsförmedlingens uppdrag formuleras i 

Svensk författningssamling och Förordning 2007:1030 med instruktion för 

Arbetsförmedlingen; 

1 § Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

2 § Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 

effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka 

sysselsättningen på lång sikt (SFS 2007:1030). 

 

Sammanfattningsvis är Arbetsförmedlingens uppdrag, långsiktiga mål och uppgifter 

formulerade av riksdagen och regeringen. Arbetsförmedlingen finansieras därigenom också 

med anslag från riksdagen och regeringen. År 2016 uppgår anslag och andra tillgängliga 

medel till drygt 78 miljarder kronor totalt (Arbetsförmedlingen, 2016). Det övergripande 

målet för Arbetsförmedlingen är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta 

varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. 

 

2.2 Arbetsförmedlingen i siffror 

1902 öppnade Sveriges första arbetsförmedling i Helsingborg (Arbetsförmedlingen, 2016). 

Förmedlingen skulle vara en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare, en princip 

som lever kvar än i idag. År 1971 fick Arbetsförmedlingen 69 distriktskontor, och under dessa 

166 lokala kontor, med syfte att ge utökad service till arbetssökande. I dagsläget finns 

myndigheten i hela landet med 280 arbetsförmedlingskontor samlade i elva marknadsområden 

och det totala antalet anställda uppgår till ca 14.000 personer (Arbetsförmedlingen, 2016).   

 

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen visats lågt förtroende från allmänheten. 

Dagens Nyheter rapporterade år 2014 att Arbetsförmedlingen hade placerat sig på 

bottenplaceringar flera år i rad när Sifo mätt anseendet hos svenska myndigheter (Stiernstedt, 

2014, 21 maj). En ny undersökning som mäter allmänhetens förtroende för medier, företag 

och institutioner visar på fortsatt mycket lågt förtroende. Undersökningen är sammanställd av 

Göteborgs universitet och Sifo och presenterades 7 april 2016. Resultatet visade att endast 13 
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procent av allmänheten har förtroende för Arbetsförmedlingen vilket placerar myndigheten på 

samma låga nivå som de senaste fyra åren (Medieakademin, 2016). Arbetsförmedlingen är 

därmed den myndighet som allmänheten har lägst förtroende för av de uppmätta 

myndigheterna.  

 

2.3 Arbetsförmedlingens förnyelseresa 

Arbetsförmedlingen tycks ha tagit till sig av allmänhetens kritik och har därför startat en 

genomgående förändringsprocess. Hösten 2014 uttalade sig Arbetsförmedlingens 

generaldirektör i Dagens Nyheter om den nedåtgående utvecklingskurvan för myndigheten. 

Generaldirektören framhöll att det krävs ett långsiktigt förnyelsearbete och att 

Arbetsförmedlingen måste reformeras grundligt för att skapa en effektiv myndighet (Sjöberg, 

2014, 29 oktober).  En långsiktig reformering av Arbetsförmedlingen inleddes således under 

år 2014 och denna process har fått benämningen Förnyelseresan (Arbetsförmedlingen, 2016). 

Förnyelseresan har hittills inneburit att myndigheten infört nya e-tjänster, rekryterat fler 

medarbetare samt stärkt sin samverkan med aktörer i samhället. 

 

Som en del i denna utvecklingsprocess har en ny ledningsfilosofi, vision och en ny gemensam 

värdegrund implementerats. Visionen lyder Vi gör Sverige rikare genom att få människor och 

företag att växa och den nya värdegrunden består av tre ord; Professionell, Inspirerande och 

Förtroendeingivande (Arbetsförmedlingen, 2016). Arbetsförmedlingen definerar värdeorden 

på följande sätt; Professionell - för oss är professionalitet att göra nytta. Allt vi gör skapar 

nytta för kunden och samhället och vi känner stolthet i det vi gör. Inspirerande - vi inspireras 

av varandra. Vår drivkraft är att se människor växa och utvecklas. Förtroendeingivande - det 

handlar om förtroende. Vi tror på människans inneboende förmåga. Vi är tydliga med vårt 

uppdrag och våra erbjudanden för att skapa rätt förväntningar (Arbetsförmedlingen, 2016). 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg om myndighetens nya vision och 

gemensamma värdegrund; 

 

Visionen och värdegrunden hänger ihop. Genom att leva värdegrunden, genom att låta den genomsyra all 

vår verksamhet, närmar vi oss visionen – som innebär att vi verkligen levererar den samhällsnytta som 

behövs. (Sjöberg, 2015, 13 maj). 

 

Utifrån ledningens perspektiv tycks syftet med värdegrunden stå klart men om medarbetarna 

inte har förstått ledningens budskap eller tolkar värdegrunden på ett annat sätt, kan det leda 

till värdegrunden tappas bort ju längre ned från ledningen den kommer. Enligt Hammare 

(2010) finns det nämligen risk att värdegrunden blir otydligare ju längre bort från 

kärnverksamheten man kommer. Denna studie syftar därför till att undersöka hur medarbetare 

på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. 
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3. Forskningsöversikt 

Detta avsnitt behandlar de empiriska studier som anses vara av relevans i förhållande till 

studiens problemområde, värdegrundsarbete i organisationer. Forskningsöversikten syftar till 

att kunna användas vid analysen av det empiriska materialet för att skapa förståelse för 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Sökprocess 

Den forskning som presenteras i följande avsnitt har hittats genom Uppsala universitets 

bibliotekssökmotor samt databaserna ERIC (Education Resources Information Center), DOAJ  

(Directory Of Open Journals) och Education Source. För att få fram vetenskaplig forskning 

begränsades sökningarna till att enbart omfatta vetenskapligt granskade publikationer. Vid 

sökningar för att hitta relevant forskning om studiens problemområde, värdegrundsarbete i 

organisationer, användes följande svenska sökord värdegrundsarbete, värdegrund, 

organisationsförändring, delaktighet. För att bredda förståelsen av fenomenet gemensam 

värdegrund i organisationer sökte jag även på internationell forskning, vilket försvårades då 

det inte finns någon direkt översättning av termen värdegrund. De sökord som användes för 

dessa sökningar var core values, values, organization development, policy enactments. 

 

Vid sökning av för studien intressant litteratur använde jag Uppsala universitets 

bibliotekssökmotor samt LIBRIS i syfte att nå alla Sveriges universitetsbibliotek. I den mån 

det har varit genomförbart används genomgående förstahandskällor. De vetenskapliga 

publikationer som valdes ut och presenteras i följande avsnitt har relevans för studiens syfte 

och frågeställningar då de belyser värdegrundsarbete i organisationer och vilka faktorer som 

kan påverka hur medarbetarna tolkar och använder den gemensamma värdegrunden i daglig 

verksamhet. Den forskning som presenteras behandlar fenomenet värdegrund såväl allmänt 

som mer specifikt för att skapa en större förståelse och ge en djupare inblick i ämnet. 

Forskningsöversikten syftar till att möjliggöra en jämförelse mellan tidigare forskning och 

denna studies resultat.  

 

3.2 Värdegrund  

Forskning om värdegrund visar att begreppet förekommer i diskussioner om organisationers 

gemensamma grundläggande värderingar, men det finns ingen enhetlig förklaring till hur det 

ska förstås då det finns en skillnad i hur olika forskningstraditioner tolkar begreppet 

(Colnerud, 2004; Thornberg, 2004; Trollestad, 2000). Colnerud (2004) menar att värdegrund 

blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor som moral- och etikfrågor, normfrågor, 

relationsfrågor och livsåskådningsfrågor. Denna förvirring kan skapa problem där de 

grundläggande och bestämda värderingarna kan uppfattas som oklara (Colnerud, 2004, s. 82). 

Det kan relateras till denna studie, där en av frågeställningarna syftar till att undersöka hur 

medarbetarna tolkar Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund.  

 

En longitudell studie av Ball, Maguire och Braun (2012) undersökte hur skolor arbetar med 

att implementera policys och hur dessa överförs till praxis. Studien fokuserar på om 

individernas kontext påverkar hur de tolkar en policy. Innehåll och tolkningar av en policy 

kan komma på avvägar då värderingar och kontextuella faktorer kan påverka 
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implementeringen. Att formulera och utveckla en policy, eller värdegrund, är enkelt men det 

är själva överförandet till praktisk verksamhet som är det svåra enligt Ball et al. (2012). 

Ball et al. (2012), i likhet med Trollestad (2000) och Säljö (2010), menar att kontexten 

påverkar hur individen tolkar en policy och att förståelse skapas i den situationen inom vilken 

individen verkar. Det är relevant i relation till denna studie som också ämnar undersöka vilka 

förutsättningar som ryms för värdegrundsarbete inom medarbetarnas lokala kontext. 

 

Weick, Sutcliffe och  Obstfeld (2005), vars forskning handlar om meningsskapande i det 

organisatoriska livet, menar att om individen inte har kunnat uppfatta och förstå 

organisationens visioner och mål kan denne sprida en felaktig bild av organisationen. 

Individen representerar, utöver sig själv, också organisationen och dess värderingar. Om 

organisationen och individen har samma förståelse för såväl texter som värderingar skapas 

därmed ett gemensamt synsätt, vilket utgör en grund för en framgångsrik förändringsprocess. 

I likhet med Weick et al. (2005) anser Philipson (2004) att det måste finnas en 

samstämmighet mellan individens och organisationens värderingar. Philipson, docent vid 

Uppsala universitet och forskare inom etik och värderingar, menar att de värden som ligger 

till grund för den gemensamma värdegrunden i organisationen måste stämma överens med 

medarbetarnas personliga etiska uppfattningar. Om de stämmer överens uppstår en 

samstämmighet som Philipson kallar resonans. Då kan organisationen drivas framåt och skapa 

ett värde för ledning, medarbetare, kunder, omvärld och andra intressenter. Philipson belyser 

också att en förutsättning för en god företagskultur innebär att den interna företagskulturen 

måste överensstämma med den externa. Den officiella kulturen förmedlas ofta via 

värdegrunden och fina yttre värdeord, men ibland saknar dessa genomslag i organisationen 

bland medarbetarna och hur arbetet organiseras. Ledningen behöver involvera medarbetarna i 

hela processen och tydliggöra sitt syfte med värdegrunden, vilket då kan skapa incitament till 

ett framgångsrikt värdegrundsarbete (Philipson, 2004). 
 

En kvalitativ studie av samhällsvetenskapsforskaren Gustafsson (2008) synliggör flera skäl att 

arbeta fram en gemensam värdegrund i en organisationer. Studien undersökte huruvida man 

kan öka styrbarheten med en gemensam värdegrund i Sveriges kommuner och landsting. 

Gustafssons studie visar att en gemensam värdegrund kan leda till bättre samverkan mellan 

olika delar i organisationen, stärkt organisationsidentitet och ett starkare varumärke. Även 

Philipson (2011) menar att en gemensam värdegrund kan hjälpa till att stärka ett varumärke. 

Värdegrunden kan också leda till ökad effektivitet om värderingar, mål och visioner 

tydliggörs vilket därigenom leder till större motivation och ansvarskänsla hos medarbetarna.  

 

3.3 Värdegrundsarbete 

Gustafssons (2008) forskning visar vidare att den viktigaste utmaningen med en gemensam 

värdegrund är det upplägg som väljs för värdegrundsarbetet. Antingen kan man bedriva 

arbetet med strukturella arrangemang som fysiska arbetsplatsträffar, via dokument, hemsidor 

eller seminarier. En viktig del i arbetet är att ledningen handlar i enlighet med den värdegrund 

som förespråkas och att cheferna tydliggör värdegrunden med ett personligt engagemang i 

frågan. Det i kombination med vardagliga samtal om värdegrunden i arbetsgruppen lägger 

grunden för ett lyckat värdegrundsarbete. Det viktigaste, enligt Gustafssons studie, är att 
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använda sig av flera metoder då trovärdighet för en gemensam värdegrund uppstår i 

dynamiken mellan flera insatser. Gustafssons forskning tillskriver chefen stor betydelse för att 

värdegrundsarbetet ska falla ut på ett meningsfullt sätt i den praktiska verksamheten. Chefen 

måste ge medarbetaren förutsättningar för att kunna arbeta med värdegrunden i det dagliga 

arbetet. Vidare måste värdegrunden förankras i hela organisationen och inte enbart i den 

högsta ledningen. En misslyckad förankring av värdegrunden kan innebära ett hinder för 

värdegrundsarbetets fortsatta utveckling. Gustafsson menar vidare att den högsta ledningen 

bör uppvisa ett genuint engagemang för att inte värdegrunden ska upplevas som enbart tomma 

ord utan förankring i verkligheten. Det går i linje med det Almstedt (2013, 13 mars) skriver, 

att de faktorer som är mest avgörande för en aktiv och levande värdegrund är att den ska vara 

tydlig så att den kan omvandlas till konkreta handlingar samt kunna sättas i relation till vision, 

affärsidé och mål. 

 

Även Hammare (2010) lyfter fram ledningens roll i värdegrundsarbetet. På central nivå inom 

organisationen kan bilden av en gemensam värdegrund vara samstämmig men ju längre bort 

från kärnverksamheten, ju otydligare riskerar värdegrunden att bli. Hammare forskade om 

värdegrund och mervärde i en icke-vinstdriven organisation och resultatet presenterades i en 

arbetsrapportserie år 2010. Av den kvalitativa studien framkom bland annat att det finns 

tydliga skillnader i hur markerad en gemensam värdegrund kan vara och i vilken utsträckning 

den används i praktisk verksamhet. Även om medarbetaren förstår värdegrunden innebär det 

inte automatiskt att det leder till att den också påverkar handlandet i det dagliga arbetet. 

Medarbetaren kan förstå värdeordens innebörd men inte veta hur de ska leva upp till dem eller 

vidmakthålla värdegrunden i praktiken. Det är därmed av vikt att ledningen tydliggör 

värdegrunden för att inte innebörden och förståelsen av den urholkas (Hammare, 2010). 

 

Trollestad (2000), vars forskning handlar om värderingsarbete i organisationer, menar att för 

att en implementering av en värdegrund ska bli framgångsrik krävs väl utvecklade 

kommunikativa strategier. En lyckad gemensam värdegrund byggs i kommunikationen mellan 

ledning och medarbetare. Vikten av tydlig kommunikation vid värdegrundsarbetet lyftes 

tidigare fram av såväl Gustafsson (2008) som Hammare (2010). Även Johansson och Heide 

(2008) anser att en kommunikativ strategi är nödvändig för att organisationer ska lyckas med 

förändringar i organisationen. Att förmedla ut information är inte tillräckligt om 

kommunikationen och tolkningsarbetet av informationen brister. Organisationer arbetar ofta 

noggrant med att tala klarspråk med den externa publiken men inte med sina egna 

medarbetare då de förväntas tolka ledningens budskap på samma sätt. Det kan leda till att 

medarbetarna inte förstår meningen med värdegrundsarbetet (Trollestad, 2000). Problemet, 

menar Johansson och Heide (2008), är att organisationer ofta arbetar med kommunikation 

som en uppifrån-ned process. I verkligheten är det dock en icke-linjär process där människor 

förstår och tolkar information på olika sätt vilket kan leda till ett stort glapp mellan ledningens 

intentioner och medarbetarnas förståelse. Det i sin tur kan leda till att interna mål, värderingar 

och visioner tolkas på olika sätt inom organisationen (Johansson & Heide, 2008). 

 

För att en förändring, såsom en ny värdegrund, ska lyckas integreras väl genom hela 

organisationen betonar både Rombach (1991) och Gustafsson (2008) att det bör göras 
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regelbundna uppföljningar för att se om alla internt delar samma uppfattning. Det för att 

säkerställa att alla medarbetare har tolkat och uppfattat värdegrunden i enlighet med 

ledningens tänkta budskap. Rombach, vars forskning handlar om målstyrning i offentlig 

sektor, argumenterar för att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att en förändring ska bli 

framgångsrik. Dessa förutsättningar är bland annat att ledningen formulerar klara mål och att 

de anställda är delaktiga i förändringsprocessen. Även Svensson (2007), vars studier handlar 

om ett hållbart arbetsliv, argumenterar för delaktighet som en viktig komponent. Om 

medarbetarna är med i hela förändringsprocessen och upplever att de kan vara med och 

påverka beslut upplever de sig mer delaktiga i organisationens fortsatta utveckling. Ett 

värdegrundsarbete ska innebära att medarbetare på alla nivåer är aktivt delaktiga direkt efter 

att ledningen har initierat värdegrundsarbetet. Under processen kan ett lärande hos 

medarbetarna uppnås, som utvecklar insikter om sina egna värderingar i relation till den 

gemensamma värdegrunden (Svensson, 2007). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningsöversikten visade att en gemensam värdegrund kan fungera som ett viktig 

komponent i en organisations förändringsprocess. Med bakgrund mot den tidigare forskning 

som presenterats tycks framgångsrika faktorer vara att skapa en enhetlig förståelse för 

värdegrundens betydelse eftersom en förvirring kan uppstå om den gemensamma 

värdegrunden är oklar och uppfattas olika av organisationens ledning och medarbetare. Att 

använda kommunikativa strategier visade sig öka chansen att skapa en gemensam tolkning 

inom organisationen. Flertalet forskare påpekade värdet av att involvera medarbetarna i ett 

titigt skede i förändringsprocessen för att nå framgång (Gustafsson, 2008; Svensson, 2007; 

Trollestad, 2000; Rombach, 1991). Denna studie utgör ett relevant forskningsbidrag då den 

undersöker medarbetares uppfattningar av värdegrundsarbetet i en organisation, ett ämne som 

behöver belysas ytterligare då medarbetarna är en viktig komponent för att organisationer ska 

kunna utveckla ett framgångsrikt värdegrundsarbete.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk vilket används som analytiskt verktyg i 

relation till studiens syfte. Teorin förstås i denna undersökning mer som en allmän princip för 

att förklara relationen mellan medarbetarna och fenomenet värdegrundsarbete. Studien har en 

kunskapsteoretisk inriktning som behandlar intervjupersonernas uppfattningar. Syftet är 

därmed inte att skapa en enda sanning av det empiriska materialet, utan en förståelse och 

troliga tolkningar av medarbetarnas uppfattningar utifrån teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan användas i denna studie för att skapa en 

förståelse för fenomenet värdegrundsarbete utifrån medarbetarnas uppfattningar. Ett 

värdegrundsarbete är nära besläktat med ett lärande perspektiv, där ett lärande kan uppnås 

som utvecklar medarbetarnas medvetenhet om den gemensamma värdegrunden (Gustafsson, 

2008). 

 

Det sociokulturella perspektivet är inte ett universialistiskt perspektiv utan studerar hur 

människor lär sig i den omgivning de verkar (Säljö, 2010). Det handlar således inte om att 

studera lärande rent generellt, utan om att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet och 

individens sätt att ta till sig kunskap i det sammanhang den ingår i. Allt mänskligt tänkande 

och handlande sker i ett sammanhang och även vad som lärs eller hur mycket beror på 

sammanhanget. För att skapa förståelse för hur individer lär sig måste man således relatera det 

till individens omgivning, dennes kontext. Det handlar om att se vad som ryms i denna 

kontext och vilka resurser och utmaningar som finns däri, då människans lärande sker i 

förhållande till den kontext hon befinner sig i samt i interaktion med andra (Säljö, 2010). 

 

Att ta till sig kunskap från sina medmänniskor och bli förtrogen med den kallas att 

appropriera i sociokulturell terminologi (Säljö, 2000). Säljö använder begreppet appropriera 

för att beskriva hur en person skapar ny kunskap i samtal med sina medmänniskor i olika 

situationer. Individer i en organisation uppfattas som deltagare i social interaktion vilket gör 

att deras handlande formas av den sociala kontext de befinner sig i (Säljö, 2010). Utifrån detta 

perspektiv kan organisationer, såväl som individer, ständigt utvecklas och lära sig genom 

kommunikation och dialog. Genom en gemensam dialog och reflektion kan individerna ta del 

av varandras tankar i ett meningsutbyte som skapar en kollektiv förståelse och lärande. Om 

dialog och reflektion fungerar väl kan på så sätt individerna i organisationen forma en 

gemensam förståelse, vilket i denna studie kan relateras till en förståelse av den gemensamma 

värdegrunden och dess innebörd. 

 

För att individer i en organisation ska kunna ta till sig förändringar på ett bra sätt och bidra till 

ett effektivt förändringsarbete krävs att de känner sig engagerade och upplever förändringen 

som meningsfull (Säljö, 2010). Även om organisationen i sig är strukturellt uppbyggd för att 

gynna produktivitet är det alltid människorna inom organisationen som måste utföra och 

kommunicera förändringen. För att kommunicera förändringar används språket som kollektivt 

verktyg med hjälp av språkliga redskap som utbyts i ett socialt samspel. Språkliga kategorier 

och begrepp uppkommer och utvecklas i kommunikation med andra människor och kan ta tid 
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att lära och behärska. Att definiera termer är inte komplicerat, däremot kan det kräva lång 

tillvänjning om man ska lära sig använda begreppstermer i praktiken. När människor 

använder språkliga kategorier befolkas dem nämligen med deras egna subjektiva innebörder 

och tolkningar. I kollektiva verksamheter, som organisationer, kan därför begreppstermer 

tolkas på olika sätt att individerna inom verksamheten. Människor kan höra ett begrepp eller 

läsa samma text men ge den helt olika tolkningar. Detta är, ur ett sociokulturellt perspektiv, en 

viktig aspekt. Meningen finns inte i texten eller ordet i sig utan det är läsaren som tillskriver 

ordet och texten dess mening (Säljö, 2010). För att säkerställa att begrepp inom en 

organisation förstås på samma sätt inom organisationens alla nivåer krävs därför en tydlig 

kommunikativ dialog, vilket även forskningsöversikten visade. 

 

Sammanfattningsvis ser det sociokulturella perspektivet på lärande som en alltjämt 

närvarande aspekt av mänsklig verksamhet (Säljö, 2010). För att skapa förståelse för vilket 

lärande som skett bör man relatera det till individens kontext.  En gemensam förståelse inom 

organisationer skapas i interaktion med medmänniskor genom kommunikativa dialoger. 

Betydelsen av spåkliga kategorier, som ett begrepp, tolkas olika beroende på vilket 

sammanhang det uttalas i där individen också gör egna subjektiva tolkningar av begreppet. 

Det är därvid av vikt att ha en välfungerande kommunikativ dialog inom organisationer för att 

undvika feltolkningar. 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv som analytiskt verktyg 

Ett sociokulturellt perspektiv kan användas i denna studie för att skapa en förståelse för 

studiens syfte, hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete. De utmaningar och resurser som ryms i medarbetarnas lokala kontext  kan 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv påverka hur de tar till sig värdegrundsarbetet. Vilka 

faktorer som påverkar värdegrundens uttryck i dagligt arbete är därför intressant att 

undersöka, såväl som hur individerna inom organisationer approprierar kunskap i 

samspelssituationer. En kommunikativ dialog är ur ett sociokulturellt perspektiv en 

förutsättning för ett gemensamt lärande (Säljö, 2010), och genom att ställa frågor om hur 

värdegrundsarbetet kommunicerats ut i organisationen belyser jag detta. För att en förändring 

ska lyckas i organisationen krävs att individerna inom organisationen känner sig delaktiga, 

vilket kommer analyseras i denna studie. Ett sociokulturellt perspektiv harmoniserar med 

denna studie där beaktandet av medarbetarnas tolkningar av den gemensamma värdegrunden 

belyses. Sammanfattningsvis används det sociokulturella perspektivet i denna studie för att 

analysera kontextens påverkan, kommunikation om värdegrundsarbetet, medarbetarnas 

tolkningar och delaktighet i värdegrundsarbetet. Då medarbetarnas uppfattningar står i fokus i 

denna studie används inte det teoretiska perspektivet för att förklara eventuella samband utan 

för att ge möjliga tolkningar.  
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5. Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metodansats samt motivering till de metodval som 

tagits gällande urval, tillvägagångssätt, databearbetning och analys. I avsnittet diskuteras 

också studiens tillförlitlighet och äkthet samt de etiska överväganden som gjorts inför, i 

samband med och efter genomförda intervjuer. 

 

5.1 Metodansats 

Denna studie har ett tolkande synsätt på medarbetares perspektiv av en organisations 

värdegrundsarbete med tyngdpunkt på deras uppfattningar. För att fånga medarbetarnas 

perspektiv på fenomenet värdegrundsarbete, snarare än mätbara resultat, valdes en kvalitativ 

forskningsansats. Kvalitativ forskning kännetecknas enligt Bryman (2011) och Hartman 

(1998) av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ, medan kvantitativ 

forskning söker en numerisk relation mellan mätbara egenskaper. Då denna studie ämnar nå 

en förståelse för intervjupersonernas tolkningar och upplevelser valdes en kvalitativ 

metodansats då jag inte vill kvantifiera samband utan nå en djupare insikt om individernas 

uppfattningar. En människas livsvärld kan inte fragmenteras eller mätas, däremot kan en 

förståelse skapas för hur individen upplever sin situation (Hartman, 1998). Kvalitativ 

forskning brukar lägga betoning på den kontext i vilken individen verkar (Bryman, 2011).  

Det stärker valet av en kvalitativ forskningsansats för denna studie, då  hänsyn också tas till 

den lokala miljö i vilken intervjupersonerna är verksamma. Det går i linje med det 

sociokulturella perspektivet som belyser den sociala kontexten och interaktion mellan 

individer som betydelsefullt för all form av lärande (Säljö, 2010). 

 

Studien har en fenomenologisk ansats, vilket förklaras av Bryman (2011) som en inriktning 

som behandlar hur individer tolkar och skapar mening i den verklighet de lever. Det är ett 

kunskapsteoretiskt synsätt som vilar på grundvalar om att människornas värld studeras ur 

deras perspektiv. Mänskligt beteende betraktas som en produkt av hur människorna har 

uppfattat olika fenomen, och för att förstå innebörden i detta betraktas saker utifrån personens 

perspektiv. En fenomenologisk ansats är enligt Bryman väl anpassad när en 

förändringsprocess studeras utifrån individernas uppfattning vilket denna studie ämnar göra. 

 

5.1.1 Forskningsdesign 

Studien forskningsdesign utgörs av av en fallstudie då den ämnar undersöka en viss 

organisation, Arbetsförmedlingen. Val av forskningsdesign utgör ramen för insamling och 

analys av data (Bryman, 2011). En grundläggande form för en fallstudie är att ingående 

studera ett enda fall, som i denna studie utgörs av en organisation. Den typ av fall som 

studeras här är ett exemplifierande fall, där målet är att beskriva vardagliga situationer. Valet 

av exemplifierande fall, eller organisation, betyder i detta sammanhang att organisationen 

väljs för att den uppvisar typiska egenskaper som kan förstås även i andra fall. Det 

värdegrundsarbete som utgör grunden i detta fall är inget ovanligt för just 

Arbetsförmedlingen. Bryman menar vidare att termen fallstudie ska reserveras till när 

forskaren är intresserad av att belysa unika drag hos organisationen ifråga. I denna studie 
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utgörs analysenheten av Arbetsförmedlingen som organisation, där värdegrundsarbetet 

belyses som särskilt drag. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

För att skapa ytterligare kunskap om organisationen valdes intervju som undersökningsmetod 

för datainsamlingen. Intervju som kvalitativ metod används när forskaren vill få fram 

beskrivande information om hur människor upplever en situation (Bryman, 2011). 

Intervjupersonens uppfattningar är då i fokus vilket leder till att forskaren får en djupare insikt 

i dennes tankar och erfarenheter (Dalen, 2015), vilket var denna studies syfte. Intervjuerna 

utgick ifrån en fenomenologisk ansats som innebär att förståelse söks i respondenternas 

uppfattningar och beskrivningar av ett fenomen och situationer i deras vardag, vilket 

därigenom inte är allmänna åsikter (Brinkman & Kvale, 2009).  I denna studie låg fokus för 

intervjuerna på att få en djupare förståelse för medarbetarnas uppfattningar av fenomenet, 

Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete, såtillvida inte en allmän åsikt om värdegrundsarbete. 

 

Intervjuguiden utformades som semistrukturerad, något som är fördelaktigt i en studie med 

fenomenologisk ansats där intervjupersonens egna uppfattningar och perspektiv står i fokus 

(Brinkman & Kvale, 2009). Intervjuguiden skapades för att fungera som ett stöd för att 

säkerställa att frågeställningarna täcktes in, men jag ämnade samtidigt ge möjlighet för 

respondenterna att svara öppet på frågorna för att synliggöra deras personliga uppfattningar. 

Intervjuguiden bör enligt Bryman (2011) innehålla centrala teman som täcker studiens 

viktigaste områden och belyser undersökningens aktuella problemformulering. Intervjuguiden 

(se bilaga 1) utformades därför utefter tre teman; tolkning av värdegrund, delaktighet i 

värdegrundsarbete och värdegrund i daglig verksamhet för att belysa studiens 

frågeställningar. Jag utformade frågorna i intervjugudien utifrån studiens teoretiska ramverk, 

det sociokulturella perspektivet. Frågorna konstruerades därför omkring hur lärande om 

värdegrunden yttras i medarbetarnas kontext och hur dialog samt kommunikation om den 

gemensamma värdegrunden har skett. Intervjufrågorna utformades för att betona, precis som 

studiens syfte och frågeställningar, respondenternas uppfattningar och tolkningar. 

 

För att öka sina insikter som forskare rekommenderar både Dalen (2015) och Bryman (2011) 

uppsökande verksamhet, vilket förslagsvis kan utgöras av en provintervju. Då tidsaspekten för 

studien vägdes in utfördes endast en provintervju, men den gav insikt om intervjuguiden. 

Vissa frågor upplevdes under provintervjun som oklara och utan relevans för studiens syfte, 

vilket ledde till att jag omformulerade några frågor. Provintervjun skedde med en respondent 

som inte medverkade i den fortsatta undersökningen och materialet från provintervjun 

används därmed inte i studien. Intervjun spelades in men transkriberades inte då syftet enbart 

var att se om de intervjufrågor som konstruerats kunde användas för att besvara studiens syfte. 

 

5.3 Urvalsprocess 

I ett tidigt skede i forskningsprocessen gjordes ett urval av intervjupersoner där  

begränsningen sattes till fyra respondenter då jag vägde in studiens tidsbegränsning. Bryman 

(2011) rekommenderar målinriktat urval vid kvalitativ forskning baserad på intervjuer. 

Målinriktat urval är en i grunden strategisk teknik där intervjupersoner väljs med direkt 
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hänvisning till forskningsfrågorna. Urvalet i studien baserades därför på att medarbetarna 

arbetar på lokal nivå och hade varit anställda i organisationen minst två år, för att säkerställa 

att de varit anställda under hela värdegrundsarbetets process för att kunna besvara studiens 

syfte. Medarbetarna arbetar inom olika tjänstområden där den huvudsakliga avgränsningen är 

att de arbetar på lokal nivå och att de inte innehar någon typ av chefsposition. Jag valde att 

undersöka tre olika arbetsförmedlingar istället för enbart en för att få ett bredare empiriskt 

material. Det valet baserades på att jag ville se om värdegrundsarbetet uppfattades olika av 

medarbetare i olika kontexter, i enlighet med studiens teoretiska ramverk som menar att 

lärande beror på den kontext inom vilken individen verkar. På så sätt kunde jag hitta likheter 

och skillnader i påverkansfaktorer samt hur medarbetare inom olika kontexter uppfattar 

värdegrundsarbetet. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade jag sektionschefer på tre olika 

arbetsförmedlingar via email där studiens syfte förklarades, för att säkerställa att 

medarbetarna uppfyllde kriteriumet om en anställningstid vid Arbetsförmedlingen på minst 

två år. I ett fall behövde handläggarnas emailadresser begäras ut som offentlig handling på 

grund av uteblivet svar. Geografiskt val av arbetsförmedling hade ingen relevans för studiens 

syfte, utan valet påverkades enbart av det praktiska genomförandet av intervjuerna. Nästa steg 

var att jag skickade ut ett informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien till ett 

större antal medarbetare (se bilaga 2), och därefter bokades fyra personliga intervjuer in. Då 

en respondent ställde in sin medverkan utfördes en intervju per telefon på grund av 

tidsaspekten. Tre av intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats dels för att de skulle 

känna sig bekväma, dels för att fånga den kontext de verkar i samt för att kunna prata utan 

störande moment. Bryman (2011) menar att det är av vikt att intervjun sker där respondenten 

känner sig bekväm samt att intervjun inte störs av oljud. Innan intervjun startade gav jag 

intervjupersonerna återigen information om studiens syfte och rätten att när som helst avbryta 

sin medverkan. Detta skedde såväl muntligt som skriftligt, då respondenterna fick skriva 

under ett samtyckesformulär (se bilaga 3). Intervjuernas längd varierade mellan 40-60 

minuter, beroende på den tidsåtgång respondenten kunde avvara. Alla intervjuer spelades in 

med mobiltelefon för att kunna transkriberas och analyseras. Efter publicering av uppsatsen 

raderade jag all data för att säkerställa att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Att spela in intervjuerna med hjälp av tekniska hjälpmedel är något som rekommenderas 

starkt av såväl Dalen (2015), Brinkman och Kvale (2009) som Bryman (2011). Det för att 

kunna fånga respondenternas svar i deras egna ordalag (Dalen, 2015; Bryman, 2011). Då 

intervjuguiden utformades som semistrukturerad för att kunna möjliggöra för följdfrågor eller 

öppna för nya samtalsämnen ansåg jag att att inspelning av intervjuerna gav mig större frihet 

att kunna följa med i samtalsdynamiken. Brinkman och Kvale (2009) såväl som Bryman 

(2011) betonar att en inspelning ger intervjuaren större möjlighet att koncentrera sig på 

intervjusituationen. Då samtliga fyra respondenter gav sitt godkännande att spela in 

intervjuerna möjliggjorde det för mig att vara mer uppmärksam på vad som sades och följa 

upp intressanta synpunkter istället för att behöva anteckna samtidigt. Intervjuerna 
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transkriberades efter varje intervjutillfälle, vilket har den uppenbara fördelen att man behåller 

respondentens ordalag samt har intervjupersonens uttryckssätt och kroppsspråk färskt i 

minnet. Då jag transkriberade intervjuer jag själv utfört gav det ett bra tillfälle att bekanta sig 

med materialet, vilket Dalen (2015) i enlighet med Brinkman och Kvale (2009) menar ger en 

bibehållen närhet till intervjusituationen. Under transkriberingen uteslöts ljud som ”hm” eller 

”eh” då de inte fyllde någon egentlig funktion inför analysen av materialet, men i övrigt 

transkriberades materialet ordagrannt. 

 

Efter transkriberingen organiserades och analyserades materialet. Analysprocessen kan 

utföras på många olika sätt beroende på den kunskapskälla man använt sig av, eller vilket 

objekt man söker kunskap om (Hartman, 1988). I denna studie användes en analysprocedur 

kallad meningskoncentrering, vilken har utvecklats på den fenomenologiska filosofins grund 

och är väl anpassad för en studie baserad på intervjuer med en fenomenologisk ansats 

(Brinkmann & Kvale, 2009). Utifrån denna analysmetod bearbetades datan för att beskriva 

respondenternas uppfattningar på ett så exakt sätt som möjligt. Analysprocessen bestod av 

fem steg och inleddes med att jag läste igenom det transkriberade materialet flertalet gånger 

för att skapa en överskådlig helhet. Därefter fastställde jag meningsbärande enheter som 

uttryckts av intervjupersonerna i relation till studiens syfte och frågeställningar. Längre 

uttalanden koncentrerades till kortare meningar vilket utfördes med försiktighet för att inte 

förlora innebörden i respondenternas uttalanden. Tredje steget var att slå samman 

meningskoncentreringarna under temana; Tolkning av värdegrund, Delaktighet i 

värdegrundsarbete och Värdegrund i dagligt arbete. Dessa teman belyser studiens 

frågeställlningar och hade redan faställts vid utformandet av intervjuguiden, vilka sedan 

kompletterades under analysen med underteman. De två underteman som framkom under 

analysen skapades utifrån återkommande mönster i respondenternas uppfattningar; 

Delaktighetens påverkan och Värdegrund och gemensam identitet. 

 

Därefter ställdes frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte varpå jag till sist 

sammanställde materialet. Resultatet redovisas i resultat- och analysavsnittet där flertalet 

intervjucitat också presenteras. Valet att inkludera citat baserades på att jag ville lyfta fram 

respondenternas ordagranna uppfattningar. I de fall där intervjupersonerna gav likartade svar 

på en fråga valdes det citat ut som jag ansåg bäst belysa frågeställningen. För att lyfta fram 

intervjupersonernas perspektiv på fenomenet värdegrundsarbete har citat inkluderats där 

respondenterna haft skilda åsikter i syfte att ge en så korrekt bild av intervjupersonernas 

uppfattningar som möjligt. 

 

5.6 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet och reliabilitet är enligt flertalet forskare mer tillämpbara i kvantitativa 

studier som grundar sig på metodologiska principer (Bryman, 2011). Argumentationen mot att 

inte använda dessa begrepp i kvalitativ forskning handlar om kriterierna är mer användbara 

vid studier med mätbara resultat, vilket inte har varit aktuellt i denna undersökning. Vid 

bedömning av kvalitativa studier föreslås att kriterierna tillförlitlighet och äkthet används 

istället för validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet handlar om forskaren har säkerställt att 

forskningen är utförd i enlighet med gällande regler. Det innebär också att anta ett granskande 
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synsätt och dels granska hur sannolika resultaten och dels se på hela redogörelsen av 

forskningsprocessen. I denna studie har dessa kriterium eftersträvats och uppnåtts genom en 

noggrann redogörelse av alla faser under forskningsprocessen. Forskaren bör också, för att 

uppnå trovärdighet, ha en insikt i att det inte går att nå en fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning. Jag har försökt att inte låta personliga värderingar påverka intervjuerna, analysen 

eller slutsatserna men jag är samtidigt medveten om att total objektivitet i detta sammanhang 

är omöjligt. 

 

Gällande kriteriet äkthet handlar det om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av 

intervjupersonernas uppfattningar (Bryman, 2011), vilket i denna studie har säkerställts 

genom att alla intervjuer spelades in för att enbart respondenternas egna ord skulle 

synliggöras. Äkthet handlar också om ge en rättvis bild av den studerade gruppen, något som 

uppfylldes genom att intervjua respondenter på tre olika arbetsförmedlingar för att få en 

rättvisare bild av värdegrundsarbetet i hela organisationen. Genom att använda 

meningskoncentrering som analysmetod anser jag att äktheten i studien styrks då det är 

respondenternas egna uppfattningar av Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete som 

presenteras. Min undersökningen utgörs av en fallstudie där syftet varit att undersöka en viss 

organisation, Arbetsförmedlingen, vilket påverkar forskningens generaliserbarhet. Som 

fallstudieforskare har det inte heller varit mitt syfte att resultatet ska kunna tillämpas på andra 

organisationer, dock kan resultatet förstås i relation till hur organisationer kan föra ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete. Studiens resultat skulle kunna jämföras med andra statliga 

organisationer med liknande strukturell uppbyggnad vilket kan ge ökad förståelse för hur 

värdegrundsarbete uppfattas ur medarbetares perspektiv. 

 

5.7 Etiska överväganden 

I denna studie har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att 

skydda de deltagande individernas integritet. Det grundläggande individskyddskravet har 

konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). Informationskravet 

handlar om att deltagande individer ska informeras om studiens syfte, om deras roll i studien, 

att medverkan är frivillig och att den när som helst kan avbrytas. Det kravet uppfylldes i det 

inledande arbetet med studien då alla deltagare mottog ett informationsbrev med förfrågan om 

medverkan (se bilaga 2). I brevet delgavs information om syftet med studien, villkoren för 

deltagande samt kontaktuppgifter för att ge möjligheten för respondenten att ställa frågor. 

Samtyckeskravet innebär att varje individ ska ges möjligheten att bestämma över sin egen 

medverkan vilket uppfylldes då deltagare fick information, såväl muntligt som skriftligt, att 

medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Innan 

intervjuerna startade fick deltagarna skriva under och ge sitt enskilda samtycke till studien i 

ett samtyckesformulär (se bilaga 3). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska behandlas på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av uppgifterna och att de deltagande individerna ska ges största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie säkerställdes detta genom att 
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personnamn, arbetsförmedling och namn på kommunen avidentifierades. Alla 

transkriberingar och ljudfiler med intervjuer raderades efter publicering av uppsatsen för att 

säkerställa att inga obehöriga personer ska kunna komma åt materialet. Nyttjandekravet 

handlar om att de insamlade uppgifterna inte får användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Detta krav anser jag vara uppfyllt då datamaterialet endast har 

använts för undersökningens syfte och ingenting annat. Vetenskapsrådet ger också 

rekommendationen att deltagande individer bör informeras om vart den färdiga 

undersökningen kommer att publiceras. Intervjupersonerna informerades, såväl muntligt som i 

samtyckesformuläret, om att uppsatsen kommer att publiceras i Uppsala universitets databas 

DIVA. Jag erbjöd också att skicka en kopia av den färdigställda uppsatsen, vilket samtliga 

respondenter godtog. 

 

5.8 Metoddiskussion 

Som forskare är det svårt att vara helt objektiv och utan personliga åsikter och värderingar. En 

viss förförståelse finns oftast för fenomenet som ska studeras vilket kan påverka 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Som forskare bör man vara medveten om att ens egna 

värderingar kan påverka exempelvis val av forskningsområde, datainsamling och analys av 

data. Att reflektera över den egna subjektiviteten är därför av vikt, vilket jag försökte göra 

under hela forskningsprocessen. Bryman menar vidare att en kvalitativ forskningsdesign som 

personliga intervjuer, vilket denna studie har använt sig av, kan innebära att forskaren 

utvecklar en samhörighet med intervjupersonerna. Man bör som forskare stärka 

medvetenheten om detta i sin studie och reflektera över den påverkan värderande faktorer kan 

utöva. Då intervjuerna förflöt mer som samtal upplevde jag det ibland svårt att vara objektiv 

och att mina egna uppfattningar ibland kunde skina igenom. Å andra sidan utfördes 

transkriberingarna och analysen av enbart mig vilket gör att alla svar tolkats på samma sätt. 

Det kan ses som att det medför en jämnare bedömning av materialet än om transkriberingen 

och analysen utförts av olika forskare med olika subjektiva tolkningar. Jag försökte 

genomgående i hela forskningsprocessen att uppvisa reflexivitet över mina egna uppfattningar 

av fenomenet och huruvida de omedvetet kunde ha påverkat metodval och tolkningar. 

 

Då en intervju genomfördes per telefon kan viktig information i form av kroppspråk, minspel 

eller gester gått förlorad (Bryman, 2011). Samtidigt menar Bryman att det kan öppna upp för 

respondenten att bli mer öppen i sina svar, och att det inte finns några märkbara skillnader 

mellan responsen i personlig- kontra telefonintervju. Jag upplevde inte att intervjupersonen 

gav svar som hade kunnat tolkas annorlunda än vid ett personligt möte, ändock tror jag att det 

är viktigt att kroppsspråk och gester fångas in och att en personlig intervju därför hade varit 

att föredra. En svaghet i denna studie är att det empiriska materialet enbart bygger på fyra 

intervjuer. Om tidsramen varit annorlunda hade det möjliggjort för mig att intervjua fler 

respondenter, alternativt kunde jag använt en kompletterade metod. Då studien utgörs av en 

fallstudie av en organisation tror jag att en kompletterande metod i form av en etnografisk 

studie hade styrkt studiens resultat. Det hade kunnat bidra till ett mer nyanserat underlag och 

ett bredare perspektiv på värdegrundsarbetet. 
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6. Resultat och analys 
I följande analysavsnitt presenteras studiens empiriska material och analysen av detta inriktas 

på att belysa studiens syfte och frågeställningar. De genomförda intervjuerna syftade till att 

försöka erhålla intervjupersonernas beskrivningar av ett fenomen, inte hur något faktiskt är. 

Intervjuutsagorna analyserades därmed för att förstå innebörden i dem, inte för att förklara 

varför vissa samband har uppstått. Det empiriska material som presenteras i följande avsnitt är 

således intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar av fenomenet värdegrundsarbete. 

Studiens syfte var att undersöka hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete och för att specificera syftet utformades tre frågeställningar. Resultatdelen 

är därför indelad i avsnitt där varje avsnitt behandlar en frågeställning, med underteman som 

skapats utifrån intervjupersonernas uppfattningar. Det resonemang som förs i resultatavsnittet 

kopplas till det teoretiska ramverk som presenterades i studiens teoretiska avsnitt. 

 

6.1 Presentation av respondenter 

En kort beskrivning av intervjupersonerna presenteras i detta underavsnitt för att bereda 

läsaren en förståelse inför det kommande resultatavsnittet. Kön, ålder, befattning eller 

arbetsförmedling redovisas inte för att säkerhetsställa att konfidentialitetskravet uppnås. De 

respondenter som valdes ut för studien uppfyllde alla det för studien uppställda kriteriet om 

anställningstid på minst två år inom Arbetsförmedlingen. Intervjupersonerna arbetade inom 

tre olika arbetsförmedlingar, ett val som baserades på att jag ville skapa ett bredare underlag 

till studiens empiriska material. Storleken på arbetsgruppen respondenterna ingick i på 

enheterna varierade, från sju till femton personer. 

 

Intervjuperson 1: Anställningstid mindre än tre år 

Intervjuperson 2: Anställningstid mellan tre och fem år 

Intervjuperson 3: Anställningstid mellan fem och tio år 

Intervjuperson 4: Anställningstid mer än tio år 

Intervjupersonerna benämns fortsättningsvis IP1, IP2, IP3 och IP4. 

 

6.2 Tolkning av värdegrunden 

För att skapa en förståelse för hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete är den första frågeställningen i studien central, hur tolkar medarbetarna 

den gemensamma värdegrunden? Denna fråga konstruerades för att skapa en förståelse för 

hur medarbetarnas definition av värdeorden ser ut och om ledningens tänkta budskap nått 

fram på lokal nivå. Under intervjuerna ombads därför intervjupersonerna inledningsvis att 

berätta om värdeorden som ingår i den gemensamma värdegrunden. Här infann sig en viss 

tveksamhet bland samtliga respondenter, de var medvetna om att det fanns en ny vision och 

gemensam värdegrund men kunde inte riktigt säga vilka värdeord som ingick i värdegrunden. 
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Intervjuperson 3 gestaltar det i nedanstående citat; 

 

De här värdeorden..värdegrunden..ja..det här ju det här med professionell.. Ja sen, vad står det mer..det är 

ju det här att vi ska vara en bra samarbetspartner, och att man ska vilja vända sig till oss då.. Och sen vad 

är det nu, den tredje nu då..(IP3) 

 

De tre värdeord som ingår i Arbetsförmedlingens gemensamma värdegrund lästes sedan upp 

för intervjupersonerna: Professionell, Förtroendeingivande och Inspirerande och de ombads 

berätta deras tolkning av dessa värdeord. Här framkom att intervjupersonerna hade olika 

tolkningar av värdeorden och dess innebörd i den gemensamma värdegrunden. 

Intervjuutsagorna tyder på att ledningen varit tydlig i den interna kommunikationen gällande 

att det finns en ny värdegrund, men inte fullt så tydlig med vad den och dess värdeord 

egentligen står för gemensamt inom organisationen. Respondenterna var eniga i att de hade 

getts tydlig information vid implemementeringen av den nya gemensamma värdegrunden och 

att de delgivits informationen via intranät, personaltidning, email och via arbetsplatsträffar. 

Utöver det syntes också den gemensamma värdegrunden och visionen på startskärmen när de 

loggade in på sin arbetsdator, men en tydlighet om vad värdeorden står för tycktes saknas. 

 

Exempelvis tolkade en intervjuperson värdeordet professionell så här ”Att jag gör mitt bästa 

och inte lägger in mina egna värderingar. Lyssnar in individens behov. Då krävs det ju att 

man är professionell” (IP3) i likhet med en annan respondent som svarade ”Att inte låta mina 

personliga åsikter skina igenom” (IP2). Centralt inom Arbetsförmedlingen definierar man 

värdeordet ”För oss är professionalitet att göra nytta. Allt vi gör skapar nytta för kunden och 

samhället och vi känner stolthet i det vi gör” (Arbetsförmedlingen, 2016). Här framträder 

således ett tecken på att individernas subjektiva tolkningar av värdegrunden skiljde sig ifrån 

den från ledningen tänkta tolkningen av värdegrunden. Utifrån Säljö (2010) och det 

sociokulturella perspektivet kan det förstås som att de subjektiva innebörder människor läser 

in i värdeorden har gett orden individuella betydelser, vilket gör att den gemensamma 

värdegrunden tolkas på olika sätt. Intervjupersonernas utsagor visade att de var alla medvetna 

om den gemensamma värdegrunden och det värdegrundsarbete som pågick med att förankra 

den, men att de inte riktigt visste hur ledningen egentligen ville att värdegrunden och dess 

värdeord skulle tolkas.  Härvid kan man utifrån det sociokulturella perspektivet förklara det 

som att den kommunikativa dialogen inte varit tillräckligt tydlig inom organisationen, vilket 

gör att det uppstår skilda tolkningar av samma begrepp. 

 

6.3 Delaktighet i värdegrundsarbetet 

Studiens andra frågeställning belyser delaktighet; Hur upplever medarbetarna sin delaktighet 

i värdegrundsarbetet? Intervjupersonerna uttryckte en gemensam bild av hur 

värdegrundsarbetet hade gått till när det startade för två år sedan. Arbetsförmedlingen bjöd in 

alla medarbetare i Sverige på en arbetsträff under en heldag när den nya gemensamma 

värdegrunden skulle antas. Arbetsförmedlingarna träffades uppdelade i arbetsmarknads-

områden där alla anställda gemensamt inbjöds vara involverade och tycka till om vilka 

värdeord som skulle ingå i den nya värdegrunden. Under dagen hölls samtal och diskussioner 

vilka sedan sammanställdes på ledningsnivå och utmynnade i värdeorden; Professionell, 
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Förtroendeingivande och Inspirerande. 

 

Intervjuperson 3 om värdegrundens tillkomst; 

 

Det var fria diskussioner..sen gick man igenom det då och så skapades de här värdeorden. Först gick det 

här till vår ledning i vårat arbetsmarknadsområde..och sen träffades ju dom då med alla sina kollegor då 

runt om i landet, och sen GD:n och alla som sitter på ledningsfunktioner. Dom började prata om det på 

våran nivå och sedan gick det uppåt och sen så har det kommit neråt igen. (IP3) 

 

Denna form av social interaktion kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som en språklig 

aktivitet (Säljö, 2010). Det kan förstås som att medarbetarna deltog i ett kommunikativt 

arbete, där aktiva handlingar från såväl organisationen på ledningsnivå som individerna 

skapade lärande om värdegrunden. Genom att delta i den gemensamma arbetsplatsträffen 

gavs medarbetarna möjlighet till meningsutbyten med andra vilket skapar nya sätt för dem att 

tänka och handla. På detta sätt appriopierar medarbetarna ny kunskap i interaktion med andra 

vilket skapar ett gemensamt lärande om värdegrunden inom organisationen. 

 

När respondenterna berättade om hur de upplevde sin delaktighet i värdegrundsarbetet 

framträdde skilda upplevelser. Vissa intervjupersoner berättade att det fanns en tydlig vilja att 

åstadkomma delaktighet från ledningens håll, men att det inte räckte hela vägen fram utan att 

de upplevde att det var mer för syns skull ”Visst var jag med..men vad jag sa gav ingen effekt 

i verkligheten”(IP1) eller ”Det låter ju bra..men det var nog mest för att vi skulle känna oss 

sedda ”(IP2). En annan berättelse framträdde dock också, där respondenterna menade att 

Arbetsförmedlingen verkligen försökte engagera och involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen och beskrev ett arbetsklimat där medarbetarnas åsikter värdesattes. 

Intervjupersonerna beskrev värdegrundsarbetet i positiva ordalag, som någonting som 

verkligen gjorde skillnad i organisationen med uttryck som ”Jag tror vi är på rätt väg..nu är 

det mer på riktigt” (IP4) och ”Jag har absolut varit med och påverkat” (IP3). De respondenter 

som gav uttryck för större upplevd delaktighet hade varit anställda på Arbetsförmedlingen 

längre, vilken kan tolkas som att det uppstår mer samhörighet med organisationen med tiden. 

 

6.3.1 Delaktighetens påverkan 

I resultatet synliggjordes att den delaktighet medarbetare upplevde också påverkade hur de 

uppfattade värdegrundsarbetet inom Arbetsförmedlingen. Några intervjupersoner gav uttryck 

för att inte känna sig så delaktiga, vilket speglades i deras sätt att tala om värdegrundsarbetet 

enligt citaten ovan. I andra intervjuutsagorna där den upplevda delaktighet var mer påtaglig 

gavs också uttryck för att inneha en större framtidstro på att förändringsprocessen skulle göra 

verklig skillnad i organisationen. Utifrån intervjuutsagorna kan man därmed förstå det som att 

om medarbetarna känner sig delaktiga leder det till att förändringen och värdegrundsarbetet 

uppfattas mer positivt. Det kan tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv där individernas 

delaktighet ses som en viktig komponent i ett lyckat förändringsarbete (Säljö, 2010). För att 

individerna inom organisationen ska uppleva förändringen som positiv krävs att de känner att 

förändringen ger någon mening samt att de känner sig engagerade, vilket vissa respondenter i 

studien gav uttryck för medan andra upplevde en mindre delaktighet och också en mer 
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tveksam inställning till förändringsprocessen. 
 

6.4 Värdegrund i dagligt arbete 

När det kommer till studiens tredje frågeställning, vilka faktorer påverkar användandet av 

värdegrunden i det dagliga arbetet?, visade intervjuutsagorna att det gavs ett visst utrymme 

för respondenterna att reflektera över hur man kan använda värdegrunden praktiskt. 

Intervjupersonerna berättade att det fanns olika arenor för lärande, exempelvis det 

gemensamma intranätet i vilket det har skapats dialogrum för interaktiva samtal och 

diskussionsgrupper för olika ämnen. Respondenterna berättade att de arbetade med den 

gemensamma värdegrunden inom sina arbetsgrupper där de tillsammans med kollegor och sin 

närmsta chef pratade om vad den och dess värdeord betyder för individerna inom gruppen. 

Under dessa möten var det öppna diskussioner där alla tilläts vara delaktiga och utbyta tankar 

om vad värdegrunden står för och hur de kan arbeta med den inom arbetsgruppen. En 

respondent berättar om hur de för en dialog om värdegrunden i arbetsgruppen: 
 

Ja liksom vad innebär den för oss.. Till exempel har vi jobbat med det ordet professionell, det är det som 

vi har hittills tagit oss igenom i våran grupp. Ja..då har vi pratat, vad betyder professionell för oss? Och 

sen resonerat utifrån det från olika synvinklar då. (IP3) 

 

Förståelsen av värdegrunden tycks därmed ha skapats i dialog med varandra, vilket kan 

förstås i relation till det sociokulturella perspektivet på lärande. Utifrån Säljö (2010) och ett 

sociokulturellt perspektiv kan man se dessa arbetsplatsträffar som en meningsskapande 

kontext. Här ges medarbetarna möjligheten att diskutera värdegrundens betydelse och hur den 

kan användas i daglig verksamhet. Denna interaktion med andra individer gör att 

medarbetarna lär av varandra och ges en chans att  få höra andras perspektiv på 

värdegrundsarbetet. Medarbetarnas sociala kontext möjliggör därmed ett gemensamt lärande. 

Även faktorer som upplevdes hindrande för att användningen av värdegrunden i daglig 

verksamhet synliggjordes. Här framkom ett tydligt mönster där respondenterna upplevde att 

tidsbrist var den största bidragande faktorn till att man inte kunde förankra den gemensamma 

värdegrunden som man borde. En intervjuperson berättade ”Jag ser orden varje dag, men 

hinner helt ärligt inte reflektera över dem” (IP1). Det fanns ingen tid avsatt för att införskaffa 

mer information om värdegrunden, visionen eller förnyelseresan, men däremot berättade 

intervjupersonerna om ett led i Arbetsförmedlingens förändringsprocess som kallas 

självledarskap. Här var samtliga respondenterna överens om att myndigheten uppvisade en 

vilja gå mot en mindre detaljsstyrd organisation än tidigare. Som en del i självledarskapet 

uppmanas medarbetarna att själva ta del i förändringar, söka kunskap och hålla sig 

uppdaterade. 

 

Det framkom också en enig uppfattning utifrån respondenternas utsagor att chefen hade en 

stor roll i huruvida värdegrunden användes i praktiken. Om chefen upplevdes ”leva 

värdegrunden” och aktivt lyfta fram den på exempelvis interna möten verkade det göra 

värdegrunden mer verklig och hanterbar i dagligt arbete.  
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Jag vet vår chef nu..nuvarande..han kör ju mycket det här..tillsammans gör vi Sverige rikare. Han avslutar 

gärna sina möten med den bilden, om han haft någon presentation eller så. Just det här tillsammans gör vi 

Sverige rikare genom att..och värdegrunden..det är ju som ett mantra som går igenom nu hela tiden. (IP4) 

 

Ledarskap lyftes också fram som en påverkande hindrande faktor där alla intervjupersoner 

berättade att de hade bytt chefer flertalet gånger på relativt kort tid, vilket de uppfattade 

påverkade värdegrundsarbetet negativt. De gav uttryck för att det blev svårare att hålla den 

gemensamma värdegrunden levande i arbetsgruppen med ständigt nya direktiv om hur man 

ska arbeta med värdegrunden praktiskt.  

 

Vi har bytt chef nu några gånger faktiskt..den nyaste har bara varit här någon månad. Det gör ju att man 

tappar lite varje gång vi byter chef, om man har bestämt ett sätt att jobba så kommer en ny och ändrar om. 

Då fördunklas liksom det man..byggt upp kring värdegrunden. Alltså; så här jobbar vi med det här ordet. 

Sen ändras det när nästa chef kommer. Man tappar liksom gnistan lite då att engagera sig. (IP2) 

 

För att skapa en förståelse för dessa påverkansfaktorer gällande den gemensamma 

värdegrundens uttryck i daglig verksamhet bör man utifrån ett sociokulturellt perspektiv se på 

kontexten i vilken medarbetarna verkar. Den sociala kontexten påverkar hur en förändring 

tolkas och tas emot beroende på de utmaningar och resurser som ryms därinom (Säljö, 2010). 

Här kan man förstå ledarskapet som en faktor som bidrar till lärandet genom att uppmuntra till 

värdegrundens del i det dagliga arbetet, men också som en hindrande faktor då medarbetarna 

behöver ställa om sig och appropiera nya kunskaper varje gång en ny chef tillträder.  

 

6.4.1 Värdegrund och gemensam identitet 

En av de största vinsterna med ett aktivt värdegrundsarbete sägs vara att det skapar en känsla 

av gemenskap i organisationen. Att döma av intervjupersonernas utsagor tycks de uppleva 

någon slags tillhörighet med Arbetsförmedlingen ”Jag känner faktiskt att jag gör nytta här, 

och att vi har det bra i vår arbetsgrupp trots mycket jobb”(IP1). Samtliga respondenter gav 

uttryck för att trivas bra på sitt jobb, känna stolthet över sin arbetsuppgift och arbetsgivare 

”Jag tror att vi verkligen försöker göra samhällsnytta”(IP2) eller”Visst får man kritiska frågor 

ibland när man berättar vart man jobbar men jag har alltid sagt som det är” (IP4). Intressant 

att notera är också att samtliga respondenter uttryckte sig i termen ”vi” när de svarade på 

frågor om Arbetsförmedlingen, vilket kan förstås som att de känner en tillhörighet och 

gemenskap med organisationen. Vid frågan om hur respondenterna uppfattade den 

gemensamma värdegrunden och om värdeorden gick i linje med deras egna värderingar 

uttrycktes en samstämmighet ”Ja men jag kan skriva under på den här”(IP4),”Det tycker jag 

absolut” (IP2), ”Jo..ja det är ju självklara ord”(IP1) samt ”Det är inga konstiga ord i 

värdegrunden egentligen..så ja”(IP3). Dessa citat tyder på att intervjupersonernas egna 

värderingar går i linje med den gemensamma värdegrunden. 

 

6.5 Sammanfattning resultat och analys 

Studiens syfte var att undersöka hur medarbetare på lokal nivå uppfattar Arbetsförmedlingens 

värdegrundsarbete. För att specifiera syftet utformades tre frågeställningar: Hur tolkar 

medarbetarna den gemensamma värdegrunden? Hur upplever medarbetarna sin delaktighet i 

värdegrundsarbetet? Vilka faktorer påverkar användandet av värdegrunden i det dagliga 
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arbetet? Utifrån föreliggande studies resultat visade sig den upplevda delaktigheten vara 

central för hur medarbetarna uppfattade Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. 

Medarbetarna uppfattade den gemensamma värdegrunden som trovärdig i linje med deras 

egna värderingar. Respondenterna hade dock olika subjektiva tolkningar av den gemensamma 

värdegrunden vilka skilde sig från ledningens definition av hur den bör förstås. I resultatet 

synliggjordes att medarbetarna upplevde sin delaktighet i värdegrundsarbetet på olika sätt, 

och att det också påverkade hur de uppfattade värdegrundsarbetet. När intervjupersonerna 

upplevde att de var delaktiga visade sig också deras bild av värdegrundsarbetet mer positiv. 

Intressant att notera utifrån resultatet är de respondenterna som hade en mer positiv inställning 

till värdegrundsarbetet var de med längst anställningstid, vilket kan tolkas som att de har en 

större känsla av gemensam identitet med organisationen. Vidare framkom att medarbetarna 

var eniga i att tidsbrist var den största hindrande faktorn för användandet av värdegrunden i 

dagligt arbete, samt många chefsbyten under kort tid. Ett samstämmigt mönster framkom å 

andra sidan också för de faktorer som möjliggjorde för värdegrunden i dagligt arbete, vilket 

visade sig vara såväl ledarskap som kommunikativa dialoger.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är en kommunikativ dialog en viktig förutsättning för ett 

gemensamt lärande (Säljö, 2010). I resultatet synliggjordes att intervjupersonerna upplevde att 

den förutsättningen gavs genom samtal inom såväl den egna arbetsgruppen som med chefen 

och i interaktiva mötesrum. Medarbetarnas sammantagna uppfattning om värdegrundsarbetet 

visade att Arbetsförmedlingen tycks ha använt sig av kommunikativa dialoger och skapat en 

gemensam förståelse för värdegrundsarbetet. Det kan förstås utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som att det har genererat i ett gemensamt lärande inom organisationen, då detta 

synsätt utgår ifrån att lärande sker i reflektiv dialog mellan människor (Säljö, 2010). På så sätt 

har medarbetarna appriopierat ny kunskap, och nya sätt att tänka, i interaktionen med andra 

individer. Det sociokulturella perspektivet belyser också delaktighetens inverkan, för att 

kunna skapa en lyckad förändringsprocess krävs delaktighet på alla nivåer i organisationen. 

Detta belystes i studiens syfte, som ämnade undersöka medarbetares uppfattningar på lokal 

nivå. Resultatavsnittet har beskrivits utifrån hur intervjupersonerna uppfattat fenomenet 

värdegrundsarbete, vilket utgör själva kärnan i såväl studiens syfte som resultatdel. 
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7. Diskussion 

I följande avslutande avsnitt resoneras om studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt tidigare presenterad forskning. Vidare kommer studiens bidrag till 

forskningfältet, förslag på fortsatt forskning samt studiens begränsningar att diskuteras. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I studiens inledning problematiserades huruvida en gemensam värdegrund egentligen kan 

hållas levande inom en organisation för att inte riskera att bara bli tomma ord med tiden. Ett 

aktivt värdegrundsarbete där ledning och cheferna förankrar värdegrunden i dagligt arbete, att 

medarbetarna görs delaktiga i processen och kommunikativa dialoger argumenterades vara 

viktiga framgångsfaktorer. Det sammantagna resultatet från denna studie visar att 

hurArbetsförmedlingens värdegrundsarbete uppfattades av medarbetarna till stor del berodde 

på upplevd delaktighet.  

 

En gemensam identitet tycktes finnas då samtliga respondenter gav uttryck för att vara stolta 

över att arbeta inom organisationen trots allmänhetens låga förtroende för myndigheten. 

Tidigare studier, vilka redovisades för i forskningsöversikten, påvisade ett liknande resultat 

där en gemensam värdegrund argumenterades leda till stärkt organisationsidentitet och ett 

starkare varumärke (Gustafsson, 2008; Philipson, 2011). Utifrån ett organisationspedagogiskt 

perspektiv kan en gemensam värdegrund förstås utifrån just skapandet av en gemensam 

identitet för organisationen (Granberg & Ohlsson, 2011). Emellertid kan det vara helt andra 

faktorer än just värdegrundsarbetet som ligger till grund för detta, men det kan vara en trolig 

tolkning att det har bidragit till känslan av gemenskap.  

 

I resultatet framkom att intervjupersonerna hade olika tolkningar sinsemellan av den 

gemensamma värdegrunden och dess värdeord, och tolkningarna skilde sig även från 

ledningens definition. Det värdeord som presenteras i studiens resultatdel är endast ordet 

professionell eftersom det var det enda ord samtliga respondenter kunde namnge, vilket är 

intressant att belysa i sig. Forskningsgenomgången som presenterades tidigare i studien 

påvisade att det kan finnas problem inom stora organisationer, i synnerhet statliga, med att 

kommunikation sker som en uppifrån-ned process (Johansson & Heide, 2008; Trollestad, 

2000). Resultatet som synliggjorde medarbetarnas skilda tolkningar av den gemensamma 

värdegrunden kan tänkas bero på Arbetsförmedlingens storlek, vilket kan ha lett till ett glapp 

mellan ledning och medarbetare på  lokal nivå. Johanssons och Heides (2008) forskning 

visade liknande resultat, att ledningen kan ha en förståelse för värderingar och visioner, men 

att den kan tolkas på ett annat sätt längre ned i organisationen. Det måste visserligen förstås 

som naturligt att ledningen initierar en större förändring, som en ny gemensam värdegrund. 

Här förstår jag studiens resultat som att den informationen som kommunicerats ut kanske i 

högre omfattning borde omfatta vad förändringen gemensamt står för, på såväl lednings- som 

medarbetarnivå.  

 

Enligt studiens empiri upplevdes delaktigheten olika bland respondenterna, men ändock fanns 

en samstämmighet om att värdegrundsarbetet upplevdes trovärdigt. Det kan tänkas bero på att 

både ledning på central nivå samt chefer på lokal nivå försökte få den gemensamma 
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värdegrunden att vara levande i dagligt arbete genom exempelvis arbetsplatsträffar samt 

genom att uppmuntra till dialog om ämnet. Dessa arbetsplatsträffar kan utifrån Säljö (2010) 

och ett sociokulturellt perspektiv förstås som en plats där lärande kan nås i interaktion med 

andra individer. Jag ser dessa möten, såväl fysiska som interaktiva, som betydelsefulla för 

vilken förståelse medarbetarna har för värdegrundsarbetet. Här tror jag att ledningen 

ytterligare kan uppmuntra till delaktighet för en mer levande värdegrund. I studiens 

forskningsgenomgång framgick att även Gustafssons (2008) forskning pekade på samma 

faktorer, att ledningens förmåga att långsiktigt kunna hålla värdegrundsarbetet levande samt 

förankra det genom hela organisationen är centralt för att skapa långvarig effekt. Gustafssons 

studie visade vidare att medarbetare på alla nivåer bör göras delaktiga under hela processen 

för att känna sig engagerade. Även Svensson (2007) lyfte fram delaktighet som en central 

komponent och att medarbetare bör ges möjligheten att påverka förändringsprocesser för att 

skapa en positiv bild av förändringen, vilket även framkom i denna studies resultat. Det 

förstår jag också utifrån ett sociokulturellt perspektiv där delaktigheten är central för att 

förändringen ska bli framgångsrik (Säljö, 2010). Den upplevda delaktigheten varierade mellan 

medarbetarna, men de respondenter som kände att de faktiskt varit med och påverkat beslut 

upplevde också en större känsla av delaktighet i Arbetsförmedlingens framtida utveckling. 

 

I resultatet framkom att ledarskap var en viktig påverkande faktor för värdegrundsarbetet. Det 

anser jag kan förstås som att chefen sätter sin prägel på daglig verksamhet, vilket leder till att 

den personen får en viktig roll i värdegrundsarbetet. I respondenternas intervjuutsagor 

framträdde ett mönster som visade att chefsbyten påverkade användandet av värdegrunden i 

det dagliga arbete. De chefer som lyfte fram den gemensamma värdegrunden på exempelvis 

interna möten upplevdes av medarbetarna också ha ett mer förankrat värdegrundsarbete vilket 

gjorde att värdegrunden fick en mer framträdande roll i dessa arbetsgrupper. Ledarskap lyftes 

dock också fram som en negativt påverkande faktor, då medarbetarna upplevde sig ha 

genomgått flertalet chefsbyten på kort tid. Det går i enlighet med Gustafssons (2008) studie  i 

vilken det framkom att många chefsbyten leder till en brist på kontinuitet, vilket i sin tur leder 

till att värdegrundsarbetet försvåras. Ytterligare en påverkande faktor som framkom i 

resultatavsnittet gällande värdegrunden i dagligt arbete var tidsbrist. Enligt Svensson (2007) 

bör en organisation som genomgår en förändringsprocess ge förutsättningar för medarbetarna 

att avsätta tid för utvecklingsarbete så att inte förändringsarbetet konkurrerar med det 

ordinarie arbetet, vilket kan tänkas ha skett utifrån studiens resultat. Å andra sidan upplevde 

medarbetarna att de ändå gavs olika förutsättningar att diskutera värdegrunden, på möten och 

via interaktiva forum men att de ibland behövde prioritera bort det till förmån för sina dagliga 

uppgifter. Att tydliggöra vikten av den gemensamma värdegrunden bör därför, i mitt tycke, 

falla mer på chefen så att den förankras väl i arbetsgruppen. 

 

Ett ständigt återkommande ord i denna uppsats har varit ordet gemensam. Litteraturöversikten 

och det teoretiska ramverket belyste en strävan efter en gemensam tolkning av värdegrunden 

och en gemensam förståelse av Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. Jag vill slutligen 

tydliggöra att min avsikt inte har varit att medarbetare och Arbetsförmedlingen borde sträva 

mot konsensus i uppfattningen av allt som sker inom organisationen. Att medarbetarna har 

olika uppfattningar innebär också en respekt för individen som bör premieras. Denna studies 
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avsikt har varit att bidra med större förståelse och kunskap om värdegrundsarbete i 

organisationer. Ett väl förankrat värdegrundsarbete kan skapa en organisation som samverkar 

på alla nivåer, såväl centralt som lokalt med ett gemensamt reflekterande förhållningssätt. 

 

7.2 Vidare forskning 

I denna studie hade en bredare förståelse för värdegrundsarbete i organisationer kunnat nås 

genom att också undersöka chefernas perspektiv. Det hade varit intressant att göra en 

jämförelsestudie mellan medarbetarnas och chefernas perspektiv för att få en djupare 

förståelse för värdegrundsarbetet i hela organisationen. På det sättet hade en förståelse också 

kunnat nås för hur cheferna tolkar den gemensamma värdegrunden och upplever sin 

delaktighet i värdegrundsarbetet, vilket hade skapat en intressant jämförelse utifrån de olika 

perspektiven. En svaghet i denna studie anser jag vara att det endast är fyra medarbetares 

perspektiv som lyfts fram, vilket dock var ett medvetet val jag behövde ta i relation till 

studiens tidsåtgång. En kompletterande metod utöver intervjuer, exempelvis en etnografisk 

studie, kunde också ha använts i undersökningen vilket hade gett mer tyngd i resultatet. Å 

andra sidan syftade jag till att nå en djupare förståelse för hur medarbetarna uppfattar 

värdegrundsarbetet och tolkar den gemensamma värdegrunden, en kunskap som nås bäst 

genom personliga intervjuer. Denna fallstudies resultat kan inte generaliseras men kan ändock 

utgöra ett bidrag till forskningsområdet värdegrundsarbete i organisationer. Studiens resultat 

stärker tidigare forskning om att upplevd delaktighet är en central komponent för ett lyckat 

värdegrundsarbete, vilket gör att studien kan bidra med en förståelse om värdegrundsarbete då 

den utgår ifrån medarbetares perspektiv. I studiens resultat framkom att upplevd delaktigheten 

påverkade uppfattningen av värdegrundsarbetet i organisationen. Studien utgör därmed ett 

intressant bidrag då empirin lyfter fram att om medarbetare upplever sig delaktiga har de 

också en mer positiv inställning gentemot hela förändringsprocessen. Tidigare studier har lyft 

fram delaktighet i relation till hur framgångsrik förändringen är, medan denna studies resultat 

också visar att individens personliga inställning påverkas. 

 

Jag finner det intressant om fortsatt forskning inom området, värdegrundsarbete i 

organisationer, skulle utgöras av en etnografisk undersökning med fokus på deltagarnas 

sociala miljö. På så sätt skulle en förståelse kunna utvecklas om huruvida 

organisationskulturen påverkar lärandet inom organisationer vilket gör att en djupare 

förståelse kan skapas för de faktorer som påverkar värdegrundsarbetet. En studie som sträcker 

sig över en längre tidsrymd anser jag skulle kunna bidra till forskningsfältet, där kunskap då 

kan nås om hur en organisation långsiktigt kan hålla en gemensam värdegrund levande. 

Denna studies resultat visade att upplevd delaktighet påverkade hur medarbetarna uppfattade 

värdegrundsarbetet, vilket gör att en etnografisk studie om hur organisationer arbetar med att 

skapa delaktighet vore intressant att genomföra. Det skulle kunna bidra till en ytterligare 

kunskap om värdegrundsarbete och hur ett värdefullt värdegrundsarbete kan komma till 

uttryck i det dagliga arbetet med ett utifrånperspektiv.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Tolkning av värdegrund 

 

Hur tolkar du den gemensamma värdegrunden, vad står den för enligt dig? 

 

Kan du berätta hur du ser på Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete i stort? 

 

 

Hur stämmer värdegrunden med dina egna personliga värderingar? 

 

 

Delaktighet i värdegrundsarbete 

 

Hur upplever du att du involverades i processen med att ta fram en ny gemensam värdegrund? 

 

På vilket sätt kommunicerades informationen om en ny värdegrund för dig? 

 

 

Hur ser du på ledningens roll i värdegrundsarbetet? 

 

 

Värdegrund i daglig verksamhet 

 

Kan du berätta om du tycker att värdegrunden är förankrad i det dagliga arbetet, hur kommer den till 

uttryck? 

 

 

Hur används den gemensamma värdegrunden i din arbetsgrupp? 

 

 

På vilka sätt kommunicerats det om värdegrunden i din arbetsgruppen? 

 

 

 

Vill du tillägga någonting till intervjun, i relation till Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete? 
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Bilaga 2 – Förfrågan om deltagande 

 

 

 
                                                      Förfrågan om deltagande i studie 

 

Mitt namn är Jenny och jag läser Program med inriktning personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala 

universitet, termin 6. Jag skriver nu mitt examensarbete om hur medarbetare på lokal nivå uppfattar 

Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats och materialet är därför tänkt att insamlas genom enskilda 

intervjuer på tre olika arbetsförmedlingar. Därav är jag mycket tacksam om Du vill delta i denna 

studie. Intervjuerna beräknas pågå under ca 40 minuter. Viktigt att understryka är att fokus i studien i 

sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 

intervjuer. Allt material kommer endast  att användas till detta undersökningsändamål. 

Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt och personliga uppgifter kommer att 

avidentifieras. Organisationsnamnet Arbetsförmedlingen kommer att vara synligt men kommun och 

arbetsförmedlingar kommer att avidentifieras. Det innebär att intervjupersonerna inte kommer 

kunnas härledas till specifika verksamhetsområden.  

 

Jag hoppas att Du vill delta i denna studie! Vänligen återkom till mig för att boka in en tid som passar 

Dig. Vid frågor och funderingar är Du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Jägerbert 

 

Kontaktuppgifter  

Jenny Jägerbert 

jenny.jagerbert.8510@student.uu.se 

Handledare  

Guadalupe Francia, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik 

guadalupe.francia@edu.uu.se 
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Bilaga 3 – Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 

Student: Jenny Jägerbert 

 

 

Medgivande för deltagande i en studie om Arbetsförmedligens värdegrundsarbete 

 

Projekt 

Studien har som övergripande syfte att undersöka hur medarbetare på lokal nivå upplever 

Arbetsförmedlingens värdegrundsarbete. 

 

Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt och personliga uppgifter kommer att 

avidentifieras. Organisationsnamnet Arbetsförmedlingen kommer att vara synligt men både 

arbetsförmedling och kommun kommer att avidentifieras. Det innebär att intervjupersonerna inte 

kommer kunnas härledas till specifika verksamhetsområden. Allt material kommer enbart  att 

användas till detta undersökningsändamål och undersökningens resultat kommer att publiceras i 

examensuppsatsen samt publiceras på universitets uppsatsdatabas DIVA. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

 

Jag ser fram emot ett givande samtal med Dig, tack på förhand för Din medverkan! 

 

Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att under intervjun avbryta sin 

medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  __________________________________________ 

 

 

 


