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Värdegrund som styrmekanism 

En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete 

 

Daniel Andersson och Martin J. Österman 

 

En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer 

som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. 

Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk 

värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell 

värdegrund och praktiserad värdegrund. En fallstudie tematiserades 

utifrån 11 intervjuer med enhetschefer och medarbetare från en 

kommunförvaltning. Utifrån frågeställningarna genererades tillhörande 

teman. Samstämmigheten med professionell värdegrund relaterade till 

temana gemensam grundsyn och tydlighet. Med praktiserad värdegrund 

till temana styrmekanism, konkretisering, samverkan och förut-

sättningar. Förhållandet till organisationsidentifikation gav temana 

närhet, öppenhet, värdekongruens, tydlighet och rykte. Resultatet 

visade på upplevd samstämmighet mellan den organisatoriska 

värdegrunden och den professionella samt praktiserade värdegrunden 

med några avvikelser.  Den organisatoriska värdegrunden hade en del i 

identifikationsprocessen. Studien kan utveckla förståelsen om värde-

grundens roll i identifikationsprocessen samt bidra till att organisationer 

som ämnar att bedriva värderingsstyrning ges en inblick i ett 

värdegrundsarbete och påverkande faktorer. Värdegrund kan användas 

som verktyg vid rekrytering och marknadsföring för att locka individer 

med önskvärda professionella värderingar.  

Keywords: public value management, social identity theory, core 

values, organizational values, organizational identification 

 

 

Inledning 
 

Styrprincipen New public management har de senaste åren fått en del kritik inom svensk 

offentlig sektor där medborgare upplevts bli kvantifierbara och professioner fått lägga ned 

ogynnsamt mycket tid på dokumentation eller liknande istället för sin professions faktiska 

arbetsåtagande. År 2016 inrättade den svenska regeringen en delegation med uppgift i att 

undersöka alternativ till att öka handlingsutrymmet för professionerna genom en tillitsbaserad 

styrprincip. Denna princip efterfrågar värderingsdrivna organisationer där värdegrunden kan ha 

en betydande roll. Detta väckte intresse om värdegrunden som styrmekanism. Organisatoriska 

värden kan ingå i värdegrunden som berör organisationens medlemmar och deras sociala 

identiteter. Denna uppsats bygger på en fallstudie av ett värdegrundsarbete i en kommunal vård- 

och omsorgsförvaltning som har ett uttalat mål att utveckla en tillitsbaserad styrning.  

 

 

Tre styrprinciper 
 

Det finns huvudsakligen tre grundläggande styrprinciper inom organisationer. Dessa är de 

byråkrati-, marknads- och gemenskapsinriktade principerna. Den byråkratiska har auktoritet 
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som styrningsmekanism. Under den byråkratiska styrningen är kunskap behandlad som en 

knapp tillgång och är främst koncentrerad till avdelningar inom organisationen som besitter 

beslutsmakt. Forskning har visat att organisationer med denna styrprincip i fokus ofta är 

effektiva vid rutinmässiga arbetsupplägg medan det kan framkomma problem vid innovativa 

och kunskapsinriktade arbetsförhållanden (Adler, 2001). Den marknadsmässiga styrprincipen 

har priskonkurrens och incitament som styrningsmekanism (Bringselius, 2018a). Adler (2001) 

menade att den tredje styrprincipen, gemenskapsstyrning, hade hamnat lite i skymundan men 

något som var på frammarsch. Denna styrningsprincip har tillit som styrningsmekanism och är 

vanligen central vid mer kunskapskrävande arbeten (Bringselius, 2018a). 

Alla styrprinciper behövs i en organisation och bör inte fungera som “antingen eller”. 

Beroende på vilken sorts organisation det handlar om och vad den sysslar med kommer 

förhållandet mellan styrprinciperna variera (Adler, 2001). De senaste åren har marknads- och 

byråkratidesign varit två starka drivkrafter i hur offentlig sektor har utvecklats. En nackdel med 

detta är ökade krav på formalisering, mätning och dokumentation. En av följderna av det är att 

allt mer arbetstid får läggas på administrativa sysslor vilket resulterar i att det finns mindre 

handlingsutrymme i mötet mellan medarbetare och medborgare (Bringselius, 2018a). 

Mycket kritik har kommit och man pratar ofta om medarbetare som arbetar efter kvantitativa 

mått samt att ekonomi får styra vård och omsorg för samhällsmedborgare. Fokusering på 

resultatinriktning och ekonomisk styrning är en del av teorin New Public Management som kan 

relateras till byråkratiska styrningsmodeller (Bringselius, 2015; Bringselius, 2018a). New 

Public Management kan vara ett hinder för att offentlig sektor ska uppfylla sina mål då den kan 

skapa stress och försämra arbetstillfredsställelsen hos välfärdsarbetare (Welander, 2017).  

För att ändra riktningen från de senaste decennierna av decentralisering och fokus på mål- 

och resultatstyrning inrättade regeringen år 2016 en delegation som fick uppdraget att arbeta 

fram en styrning som var mer tillitsbaserad. Delegationen, med namnet Tillitsdelegationen, fick 

år 2017 ett tilläggsdirektiv som gick ut på att ge stöd åt statliga myndigheter i att utveckla en 

tillitsbaserad styrning och ledning där det hölls ett nära samarbete med forskare och experter 

(Finansdepartementet, 2017). 

 

 

Tillitsbaserad ledning och styrning 
 

Begreppet tillitsbaserad styrning och ledning är enligt tillitsdelegationen: “styrning, kultur och 

arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå 

aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer 

samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren” (Tillitsdelegationen, 

2018, s.22). 

Vid tillitsbaserad styrning ökar handlingsutrymmet för de längst fram i organisationen, 

samarbete och kunskap är en central del (Adler, 2001; Bringselius, 2018b). Tillit är baserat i 

relationer och för att bygga relationer av tillit krävs tillitsvärdighet (trustworthiness) som 

bedöms från en part till en annan. Tillit kan förstås som villigheten att ta risker i en relation. 

För att uppleva tillitsvärdighet till en annan krävs förmåga, välvilja och integritet som påverkar 

tilliten, upplevd risk och risktagning i relationen (Mayer, Davis & Schoorman, 1995, 

Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Vid en allt för detaljstyrd inriktning kan fokus flyttas bort 

från verksamhetssyftet (Bringselius, 2018b) vilket gör en tillitsbaserad styrning allt viktigare i 

offentlig sektor där verksamhetssyftet får mänskliga och medborgerliga värden. 

En av principerna i den tillitsbaserade styrningen är att flytta handlingsutrymme och 

beslutsnivåer längre fram i organisationen utan att förminska olika mandats betydelse 

(Bringselius, 2018b). Kultur ingår i tillitsbaserad styrning men den kan vara svår att påverka då 

den involverar flertalet individer med olika värderingar från andra kontexter än inom 
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organisationen. Den tillitsbaserade styrningen efterfrågar då värderingsdrivna organisationer 

(Bringselius, 2018b).  Värderingsstyrning kan dock väcka motstånd hos vissa när de inte vill 

bli utsatta för en form av normstyrning, då hamnar tonvikten i att säkerställa att prioriteringarna 

i organisationen överensstämmer med en uttalad eller önskad värdegrund (Bringselius, 2018a). 

 

 

Värdedrivna organisationer 
 

Kultur och värderingar blir viktiga när medarbetare får ett ökat handlingsutrymme. Då kan en 

organisation efterfråga värderingstyrning där organisationens värdegrund och målbild delvis 

formuleras genom det samhället efterfrågar (Bringselius, 2018b). En värderingsdriven 

organisation har enligt Public Value Management offentliga värden i samhället som huvudmål 

att sträva mot och är som en motreaktion till New Public Managements byråkratiska styrning. 

Värderingarna som formuleras handlar om samhällets och medborgarnas mjukare värde-

sättande, snarare än ekonomisk effektivitet (O´Flynn, 2007; Stoker, 2006). Public Value 

Management, eller värderingsstyrning, strävar efter dialoger om bland annat mål och syften, så 

dessa överensstämmer samt att olika involverade får möjlighet att påverka beslut (Bringselius, 

2018a). För att bedriva värderingsstyrning i organisationer kan organisatoriska värden fungera 

som verktyg (Bourne & Jenkins, 2013) vilket gör att organisatoriska värdegrunder får en roll i 

värderingsdrivna organisationer (Astvik, Larsson & Welander, 2018; Bringselius, 2018a; 

Bringselius, 2018b; Alexius & Sardiello, 2018).  

 

 

Organisatorisk värdegrund 
 

När värderingsstyrda organisationer och ledarskap utvecklas tillkommer organisationens 

formulerade mål och värdegrund tillsammans med samhällets värderingar. Utöver 

utmaningarna att förändra eller påverka kulturen och dess värderingar så kan gemensamma 

värden skapa en trygghet inom organisationen samt en riktlinje vid utmaningar (Bringselius, 

2018b). Olika normer och värderingar blir viktigt i en tillitsstyrd organisation och kan utforskas 

genom dess värdegrund eller hur de förmedlas i teori och praktik. Om ekonomin framhävs före 

huvuduppdraget kan en tillitsbaserad styrning nedvärderas till förmån för exempelvis den 

marknadsorienterade principen, genom att budgeten prioriteras före en uttalad värdegrund om 

etik för huvuduppdraget. Genom att avdramatisera rapportering om brister minskar oroligheter 

för skuldbeläggande hos medarbetare, vilket kan skapa en effektivare hållning till 

organisationens värderingar och principer som kan ingå i en värdegrund (Astvik et al., 2018). 

Minskat individuellt skuldbeläggande kan även höja nivån av psykologisk trygghet som kan 

leda till att individer vågar ta mer interpersonella risker genom att säga ifrån eller be om hjälp 

(Edmondson, 1999).  

Den professionella etiken, lagstiftningen, politiska beslut och personlig motivation bör skapa 

basen i en värdegrund. Skillnaden mellan värdegrunden och den faktiska kulturen i 

organisationen bör betänkas då värdegrunden är det man eftersträvar i arbetet och inte alltid 

garanterar att spegla den faktiska kulturen (Bringselius, 2018a). Genom en tillitsbaserad 

styrning säkerställs integritet och hjälpvillighet som innebär bättre anpassning till de 

professionella värderingarna. Öppenhet och dialog är viktiga faktorer till gemensamma värden 

om verksamheten (Astvik et al., 2018). Värdegrunden beskrivs som att den är organisationens 

idealbild. Professionella normer, värderingar och organisationskultur får en större betydelse när 

reglering och mätning minskar (Bringselius, 2018a). Kultur innefattar bland annat värderingar 

och grundläggande antaganden som delas av en grupp människor och förklarar varför 
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organisationen strävar mot det den gör samt är en källa till kollektiv identitet (Schneider, 

González-Romá, Ostroff & West, 2017). 

Hanson (2015) förklarar att det kan rymmas flertalet olika normer, värderingar och kulturer 

i en stor organisation vilket kan vara en utmaning i att förhålla sig till en gemensam värdegrund. 

En fungerande värdegrund kan dock vara en del av en positiv organisationskultur och fungera 

som en riktlinje angående vilka beteenden som ska prioriteras, vilket stöttar värderingarna. Ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete kan enligt Alexius och Sardiello (2018) ge förutsättningar för 

en ökad tillit, men kräver uthållighet i eventuella kulturförändringar. Samtliga i en organisations 

styrkekedja förväntas leva efter vissa principer. När värdegrunden omnämns tydligt och ofta, 

vid exempelvis kommunikation och problemlösning, skapas lättare en acceptans och 

användning av värdegrunden. Den kan då fungera som riktlinje i de vardagliga relationerna i 

organisationen och påminna om huvuduppdraget. 

Virtuousness är ett koncept som kan kopplas till värdegrund och är associerat med vad 

individer eller organisationer strävar efter att vara när de är som bäst (Cameron, Bright & Caza, 

2004). Det kan producera moralisk kraft då det är synonymt med internalisering av moral. För 

internaliseringen av de moraliska reglerna krävs det av individerna att överkomma själviska 

begär för kollektivets bästa, vilket kan kräva en del självkontroll (Baumeister & Exline, 1999). 

För att agera moraliskt och etiskt korrekt kan organisatoriska värden användas som verktyg och 

ingå i en organisatorisk värdegrund. 

 

 

Organisatoriska värden 
 

Enligt Bourne och Jenkins (2013) är organisatoriska värden både individuella och kollektiva 

som kan finnas i fyra olika former: de uttalade, tillskrivna, faktiskt delade och målsättande 

värdena. De uttalade värdena är de som verbalt eller skriftligt uttalats från ledningen vilka 

representerar organisationens värden. De tillskrivna värdena är de som upplevs representera 

organisationen. De faktiskt delade värdena är medlemmarnas personliga som delas med 

organisationens värderingar och normer, vilket kan vara skilt från de uttalade eller tillskrivna. 

De målsättande värdena är de som organisationen anser att de borde ha och är representationer 

om vad organisationen bör vara, som vision. Dessa värderingar kan överlappa varandra, 

samtidigt som de kan särskiljas och skapa spänning (Bourne & Jenkins, 2013). 

 En individ kan tillhöra flera grupper samtidigt, vilket kan skapa konflikt mellan gruppernas 

värderingar, beteenden eller normer. Sammanhanget individen befinner sig i fungerar då som 

viktiga ledtrådar om vilken kognitiv kategori som ska användas i ett specifikt sammanhang, då 

mening skapas utifrån den mest tillgängliga kategorin. Arbetsmiljön kan vara en framträdande 

kontext för ledtrådar och är viktig då den aktiverar specifika sociala kategorier som 

representerar värderingar och normer (Pearce II, 2013). Det är möjligt att förhålla sig till 

organisatoriska värden trots diskrepans med de personliga värdena (O´Neill, Travaglione, 

McShane, Hancock, & Chang 2017). Medarbetare kan uppleva svårigheter med att tydligt 

konkretisera organisationens kärnvärden i det dagliga arbetet men det kan överkommas genom 

att meningen med kärnvärden tydliggörs tillsammans med arbetsgruppen i ett passande 

sammanhang (Petersson & Blomqvist, 2011). 

Organisationen kan förstärka implementeringen av kärnvärden i medlemmarnas beteende 

vilket uppmuntrar värdeagerande genom att exempelvis bedöma prestationer formellt och 

använda belöningssystem som verktyg (Gruys, Stewart, Goodstein, Bing, & Wicks, 2008). 

Värdekongruens kan förstärka organisationsidentifikation (OI), arbetstillfredsställelse samt 

viljan att fortsatt ingå som medlem i organisationen (Edwards & Cable, 2009; O´Neill et al., 

2017). 
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Ledningens värdeagerande har en betydande roll för medarbetares värdeagerande (Buchko, 

2007; Gruys et al., 2008).  Även medarbetarnas beteende har en påverkan på värdeskapandet 

och för önskvärda utgångar i en organisation (Colvin & Boswell, 2007). Förståelse för hur 

medarbetares prestation bidrar till organisationens prestation samt kommunikation av 

organisatoriska mål är ett betydande uppdrag för exempelvis enhetschefer (Paarlberg & Perry, 

2007). 

Pearce II (2013) förklarar att vid etiska beslut sker det en kognitivt utvärderande process om 

det mest etiska alternativen för ett dilemma. Det mest etiska alternativet är värden om 

övertygelser av önskvärda beteenden som påverkas av uttryckta värden från organisationens 

medlemmar. Etiken är värden som en individ eller grupp har och tror är rätt i en specifik 

situation samt en kollektiv känsla av bland annat normer och värderingar, det blir en riktlinje 

vid beslutsfattande och ageranden på arbetsplatsen. När organisatoriska värden artikuleras och 

konkretiseras kan värdeagerandet öka i chefers beslutsfattanden. Vid beslut om hur en individ 

ska agera etiskt rätt vid en situation där det finns en etisk innebörd krävs det en medvetenhet 

om detta och en intention om att handla korrekt. 

Då arbeten tenderar att bli mer gränslösa och varierande, där arbetsåtagandet kan vara 

flexibelt, blir det svårare att som ledning kunna förutse de situationer medarbetare hamnar i. 

Det leder till att det inte går att utgå från en given mall i sitt agerande. Det handlar inte bara om 

vad de anställda gör utan även om hur de gör det. Det handlar även om viljan att föra sig utifrån 

dessa riktlinjer. För att medarbetare ska agera utifrån riktlinjerna oavsett situation så är det 

viktigare att forma deras attityd och förståelse för organisationens mål, snarare än att forma 

deras uppförande (Colvin & Boswell, 2007). 

 

 

Social identitet 
 

Studien kommer att relatera Social Identity Theory (SIT) till organisatoriska värden och 

värdegrund, där organisationen ses som en social grupp med mindre grupper inom sig. 

Grupperna kan ses i form av förvaltningen, enheter, arbetsgrupper och professioner. 

Enligt SIT förklaras det att individer strävar mot en positiv självbild och sociala grupper som 

individen upplever sig tillhöra kan tillgå betydande värden för självbilden. Utvärderingen av 

gruppens värde skapar en positiv eller negativ social identitet. Individer vill uppnå eller behålla 

en positiv social identitet som baseras på fördelaktiga jämförelser med andra grupper. När den 

sociala identiteten är otillfredsställande strävar individen efter att lämna gruppen eller försöka 

se den mer positivt distinkt från andra grupper (Tajfel & Turner, 2004). 

Self-Categorization, som är en komponent i SIT, skapar kognitiva prototyper som avgör om 

en persons attityd, beteende, övertygelser och känslor är representativa för gruppen. Dessa drag 

är även det som karaktäriserar gruppen och avskiljer den mot andra. Prototyperna kan vara 

baserade på medlemmar som besitter de önskvärda dragen men även grundat på idealbilder. 

Eftersom medlemmarna får liknande social information leder det vanligen till gemensamma 

och delade prototyper. Genom detta skapas det in- och utgrupper som individer förhåller sig till 

och kan öka styrkan i individers identifikation (Hogg & Terry, 2000).  Gruppmedlemskapet har 

en betydelse för hur individen formar sina individuella värderingar och SIT är ett relevant 

verktyg som kan förklara de arbetsrelaterade värdena utifrån organisationens värden (Pearce II, 

2013).  

 

Organisationsidentifikation (OI). SIT kan appliceras i organisationer där individers 

värderingar delvis förstås genom att de formas av grupper en individ upplever sig tillhöra (Hogg 

& Terry, 2000). Organisationen kan då definiera individens sociala identitet. Det kan även 

finnas fler grupper att identifiera sig med inom organisationen, bland annat arbetsgrupper, men 
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identifikationen garanterar inte alltid en internalisering av organisatoriska värden och attityder 

som accepterade riktlinjer (Ashforth & Mael, 1989). OI kan upplevas olika till närmsta 

arbetsgruppen jämfört med organisationen som helhet varpå det inte bör undersökas som enbart 

en enkel eller ensidig form av identifikationsprocess (Welander, 2017). Utbyten mellan ledare 

och medlemmar i arbetsgrupper kan öka nivån av arbetstillfredsställelse när den sociala 

identiteten leder till OI eftersom identifikationsprocessen genererar kognitiva och emotionella 

belåtenheter om deras jobb (Loi, Chan, & Lam, 2014). Ledtrådar för OI kan bland annat handla 

om organisatoriska värden och organisatorisk prestige som kan underlätta individens kognitiva 

identifikation (Ashforth and Mael, 1989). 

Hur en individ ser på etiska beteenden i arbetsmiljön kan influeras utifrån interaktioner av 

personliga värden, värden influerade av gruppen och uttalade värden från chefer eller 

organisationen där individen arbetar (Hogg och Terry, 2000). Arbetsetiska värden förstås i form 

av idéer om accepterade beteenden inom organisationen eller grupper i organisationen samt 

fungerar som en riktlinje vid individers ageranden (Pearce II, 2013). 

 

 

Definitioner 
 

Organisatorisk värdegrund.  Organisationens riktlinje för beteenden och förhållningssätt 

med intention att genomsyra hela organisationens styrkekedja konkretiserat till dess olika 

verksamheter samt ärenden. Inom denna ingår organisationens samlade värdeord som 

formulerats och förmedlats i form av kärnvärden vilka bland annat kan vara en riktlinje vid 

oförutsägbara etiska dilemman som kan uppstå.  

 

Professionell värdegrund. Den enskilda professionens grundläggande värdesättande. Den 

personliga värdegrunden som anses vara viktig att ha och använda i sin specifika profession i 

arbetet.  

 

Praktiserad värdegrund. Den värdegrund som gestaltas och appliceras i verkligheten av 

individen. I denna studie handlar det om vilken värdegrund som faktiskt praktiseras i det dagliga 

arbetet. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Enligt SIT kan organisationer upplevas som en social identitet i form av OI. Den sociala 

identiteten kan även formas av arbetsgruppen eller professionen individen tillhör.  När en 

organisation vill utveckla en tillitsbaserad styrning blir kulturen och de rådande värderingarna 

allt viktigare vid det ökade handlingsutrymmet hos medarbetarna. I en värderingsstyrd 

organisation kan värdegrunden vara en styrmekanism som denna studie ämnar att undersöka 

upplevelsen av. Studien undersökte en kommuns vård- och omsorgsförvaltning där kommunen 

hade ett uttalat mål att bedriva tillitsbaserad styrning. Syftet var att få en bild av de 

verksamhetsnära erfarenheterna och upplevelserna om den organisatoriska värdegrunden i 

relation till OI, den professionella samt den praktiserade värdegrunden. Utifrån syftet 

formulerades tre frågeställningar:  

- Hur ser samstämmigheten ut mellan organisatorisk och professionell värdegrund?  

- Hur ser samstämmigheten ut mellan organisatorisk och praktiserad värdegrund? 

- Vilken roll har den organisatoriska värdegrunden för organisationsidentifikation? 
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Metod 
 

Studien ämnade att finna företeelser och inte beskriva utsträckningen av förutbestämda 

företeelser vilket gjorde en fallstudie mer tillämpbar än exempelvis en kvantitativ enkätstudie 

(Yin, 2007). Fallstudier kan använda sig av olika datainsamlingsmetoder och erbjuder 

möjligheter att studera fallet när det relaterar till bland annat grupper, organisationer, samhällen 

och processer. Den erbjuder en kreativ och flexibel väg för att få bättre förståelse av ett fall och 

se komplexa fenomen i sin kontext från olika perspektiv (Jónasdóttir, Hand, Misener & Polgar, 

2018). Det utfördes en kvalitativ enfallstudie med framförallt kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fallstudien avsåg belysa en helhet av den organisatoriska processen av 

värdegrundsarbete i en kommunförvaltning med fokus på den verksamhetsnära delen. Den 

bestod av första linjens chefer och medarbetare från olika områden inom förvaltningen för att 

fånga olika perspektiv. Fallstudier kan användas för att skapa helhetssyn och fungerar i aktiva 

fall med fokus på hela kontexten i dess naturliga miljö. Metoden kan även fånga mening och 

uttryck av den mänskliga erfarenheten (Rubaie, 2002). Arbetet började med en inläsning av 

tidigare forskning och teori för att få “kött på benen” inför utvecklingen av syfte, fråge-

ställningar och intervjuguider. Dokument om värdegrund och etik från kommunens hemsida 

bildade också analysunderlag. 

 

  

Deltagare och urval 
 

På kommunens hemsida erhölls dokument där intentioner om att utveckla en tillitsbaserad 

styrning fanns. Det fanns även förkunskap om kommunens värdegrundsarbete från en tidigare 

B-uppsats som handlade om förmedling av en värdegrund, vilket undersöktes hos aktuell 

förvaltning.  

Inledningsvis kontaktades förvaltningschefen för att få ett godkännande av att utföra studien 

på dennes förvaltning samt för att få hjälp med förmedling av kontakter. En utvecklare i 

förvaltningen förmedlade sedan kontakt till åtta enhetschefer som deltog i ett pilotprojekt som 

förvaltningen drev där värdegrundsarbete ingick. Dessa åtta kontaktades och de tre första som 

hade tid för intervju valdes ut. Vidare söktes det kontaktuppgifter på kommunens hemsida för 

att kunna rekrytera enhetschefer som inte ingick i värdegrundsprojektet och därmed få tillgång 

till fler chefers perspektiv. Tid bokades med de tre första som hade tid för intervju även där. 

Enhetscheferna var överlag en grupp som var svåra att boka tid med då de hade en hög 

arbetsbelastning med till stor del fullbokade scheman. Därefter bokades tid med tre medarbetare 

som rekryterades och tillfrågades genom rekommendationer från kontaktnät av verksamma 

inom den aktuella kommunen. Två av dessa valdes för att de ansågs ha goda kunskaper om 

värdegrunden och den tredje utan krav på kunskaper. Genom kontakt med kommunens 

reception förmedlades telefonnummer till fem kvalitetssäkringssamordnare (KSS) som hade en 

ledande och stöttande funktion för både enhetschefer och medarbetare vilket ansågs kunna bidra 

med ett ytterligare perspektiv. Två KSS tillfrågades och tackade ja till deltagande.  

Då studiens område behandlade de verksamhetsnära medlemmarna i organisationen 

avgränsades respondenterna till enhetschefer som var första linjens chefer samt medarbetare i 

förvaltningen. Ålder på deltagarna ansågs ej vara relevant för syftet med studien och redovisas 

ej för att säkerhetsställa deltagarnas konfidentialitet. Detta gäller framförallt de manliga 

enhetscheferna som var relativt få och kan lätt pekas ut med hjälp av information om deras 

ålder. Ålder sågs ej som relevant då en respondents demografiska ålder kan vara hög men ha 

en kort erfarenhet inom undersökt förvaltning. Det prioriterades istället en god spridning på 

erfarenhet, i antal år inom förvaltningen. Deltagarna bestod av sex enhetschefer inom enheterna 

socialpsykiatrin, hemtjänst, LSS, arbete och aktivitet samt enheten för sjukvård och hälsa varav 
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två var manliga. Anställningstiden inom förvaltningen bland enhetscheferna varierade mellan 

4–29 år och antal år i chefsbefattning varierade mellan 2-11 år. De fem medarbetarna var 

verksamma som undersköterska inom hemtjänsten, KSS inom LSS och boendestödjare inom 

socialpsykiatrin där anställningstiden inom förvaltningen varierade mellan 9–23 år och där 

antalet år inom nuvarande enhet var 3–15, en av dessa var man. 

 

  

Material 
 

Två intervjuguider konstruerades, en för chefer och en för medarbetare, för att ha som 

utgångspunkt och stöd vid intervjuerna. Frågeområdena var lika men formulerades inriktat på 

om det var en medarbetare eller enhetschef som intervjuades. För information om kommunens 

värdegrund och värdegrundsarbete användes även material från kommunens hemsida samt 

material som erhållits från respondenter. Intervjuguiden var semistrukturerad för att hålla 

intervjuerna till utsagor relevanta för studiens frågeställningar samt för att tillåta 

respondenternas berättelser att växa fram utifrån varje enskild respondent. Till varje fråga fanns 

det punkter av faktorer som frågan var tänkt att svara på, de kunde då fungera som stöd för 

följdfrågor om svaren behövde utvecklas. Frågorna i intervjuguiden var indelade i olika 

områden, exempelvis om värdegrundsarbetet, sociala grupper och social identitet. Ett exempel 

på fråga angående värdegrundsarbetet var: “Vilken roll får värdegrunden i organisationen?” och 

om sociala grupper: “Vad gör att du känner tillhörighet till din arbetsgrupp?” samt individens 

egen syn på önskvärda prototyper i organisationen: ”Hur ser den perfekta medarbetaren ut för 

dig?” En mobilapplikation användes för inspelning av intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 30–

60 minuter att genomföra. Det blev totalt 484 minuter med ett genomsnitt av 44 minuter. Det 

inspelade materialet transkriberades ordagrant i Word med teckensnittet Times new roman och 

12 punkters storlek vilket resulterade i totalt 99 sidor intervjumaterial. 

  

 

Procedur 
 

Första kontakt togs med antingen mail eller per telefon, främst mail då det var svårt att få 

telefonkontakt med de flesta enhetschefer. Vid förfrågan tilldelades respondenterna ett 

missivbrev via mail där studiens syfte, tillvägagångssätt samt information om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) ingick. Dessa innefattade information om deltagarnas 

konfidentialitet, att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan motivation 

samt att allt material enbart skulle användas i forskningsändamål. Sedan informerades det även 

om att uppsatsen skulle publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet (Diva-portal) följt av 

att datamaterialet skulle raderas. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter. 

För att skapa möjlighet och trygghet hos deltagarna fick de bestämma tid och plats för 

intervjuerna vilket resulterade i att nio utfördes på respondenternas arbetsplats och två hemma 

hos respondenten. Båda författarna var med vid åtta av elva intervjuer, medan tre intervjuer 

genomfördes av en. 

Intervjuerna inleddes med en upprepning om studiens syfte samt Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer. Därefter sattes inspelningen igång på telefonerna och det ställdes 

demografiska samt inledande frågor som var tänkta att mjuka upp situationen. Ingen ersättning 

utgick till deltagarna. 
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Databearbetning 
 

Braun och Clarkes (2006) sexstegsmodell för tematisering användes som grund för analysen. 

Det första steget inleddes med en meningskoncentrering av det transkriberade materialet vilket 

gjordes genom att utfyllnadsord, irrelevant fakta och upprepningar togs bort. Sedan lästes dessa 

igenom för att skapa sig en första helhetsbild av respondenternas utsagor. I steg två kodades 

essensen av det meningskoncentrerade materialet till punktlistor och placerades in under 

kategorierna: Personliga arbetsrelaterade värderingar, Gemensam bild om arbetet, Tillhörighet, 

Hur ser värdegrundsarbetet ut i arbetet? Hur bör värdegrunden se ut i arbetet? Vilka förut-

sättningar ges och påverkar värdegrundsagerande/ förståelse? Dessa punktlistor sammanfördes 

sedan till en gemensam lista vilket resulterade i en 18 sidor lång sammanfattning. Detta ledde 

till steg tre vilket innebar att söka efter likheter i punktlistan. Några exempel i steg 3 var: 

“värdegrund skapar en gruppkänsla, ökad tydlighet för man bygger en ram för gruppen”, “Om 

man hade arbetat mer strukturerat och styrt ovanifrån skulle det kännas mer, wow, här är vår 

förvaltning” och “Önskar mer teamkänsla över förvaltningen, skulle hjälpa om förvaltningschef 

ibland träffar medarbetare och tar upp värdegrund eller värdeord eller pratar utifrån det så det 

blir synligt och tydlig uppifrån vad som gäller. Det skulle skapa en mer vi-känsla även på 

förvaltningen”. I steg fyra abstraherades punktlistan följt av att den kontrollerades mot 

respondenternas meningskoncentrerade material. Enligt tidigare exempel blev det här: “Önskar 

mer teamkänsla över förvaltningen som stort” samt “tydlighet, struktur, styrning och synlighet 

ovanifrån kan öka tillhörighet”. Detta var i sin tur några abstraktioner som i steg fem byggde 

upp temat “Tydlighet” under frågeställningen “Den organisatoriska värdegrundens roll för 

organisationsidentifikation”. Detta utfördes med utgångspunkt från samtliga frågeställningar 

följt av att temana definierades. Steg sex blev att sammanställa resultatet i denna rapport. 

Analysen var abduktiv för att ej bli låst vid teoretiska begrepp eller tidigare forskning följt 

av att analysen i ett senare skede kunde jämföras med dessa, då temana sammanställts samt 

definierats. Det innebar att databearbetning och analys inte var direkt kopplad till den teoretiska 

referensramen eller teoretiska begrepp. Detta för att öka öppenheten inför empirin och 

möjligheten att finna resultat som inte kan kopplas till en bestämd teori (Braun & Clarke, 

2006).   

Analyserna av intervjuerna var inriktade på att ge en bred beskrivning av respondenternas 

upplevelser och erfarenheter. Dels deras upplevelser av värdegrunden och värdegrundsarbetet 

i förvaltningen, dels av deras upplevda sociala identitet i relation till förvaltningen eller delar 

av den. Fokus låg på hur den formulerade värdegrunden samstämde med den professionella och 

praktiserade värdegrunden. Även värdegrundens betydelse för OI. Sedan analyserades förut-

sättningar som tolkades påverka samstämmigheten. I Tabell 1 sammanfattas analysen utifrån 

studiens tre frågeställningar. 
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Tabell 1 

Sammanfattande beskrivning av identifierade teman i relation till studiens frågeställningar. 

Frågeställningar Teman 

 

Samstämmighet mellan formulerad och 

professionell värdegrund 

 

• Gemensam grundsyn 

• Tydlighet 

 

Samstämmighet mellan formulerad  

och praktiserad värdegrund 

 

• Styrmekanism 

• Konkretisering och samverkan 

• Förutsättningar 

 

 

Värdegrundens betydelse för 

organisationsidentifikation 

 

• Närhet och öppenhet 

• Värdekongruens 

• Tydlighet 

• Rykte 

 

  

Resultat 
 

Resultaten redovisas utifrån de tre frågeställningarna med tillhörande teman. I citaten har 

talspråk formulerats om till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009) för en enklare läsning, detta 

gjordes utan att påverka innebörden av utsagan. Exempelvis har utfyllnadsord som ”liksom” 

tagits bort. Resultaten presenteras sammanfattat där samtliga teman, förutom ett, har tolkats 

från minst 82 procent av respondenternas utsagor. Angående temat Rykte tolkades dock detta 

enbart från 67 procent av enhetscheferna men bedömdes som betydelsefullt. Beskrivningar om 

temana kommer från respondenternas utsagor som byggt upp det aktuella temat, avvikelser 

redovisas också och benämns då som avvikelser eller indikationer. De gemensamma mönster 

som bygger upp temana kommer från utsagor oberoende om respondenten var medarbetare, 

chef, vilken enhet hen tillhört, profession, tid inom förvaltningen, kön, utbildningsnivå, 

deltagande i förvaltningens pilotprojekt eller inte. Det har ej sökts efter eventuell diskrepans 

eller samband mellan olika möjliga grupper som kan finnas i detta urval, relaterat till de funna 

temana, varpå resultaten representerar gemensamma mönster som tolkats från samtliga 

respondenter. Temat Rykte avviker dock och har enbart tolkats från enhetschefernas utsagor. 

Resultatet bör ses som en sammanfattning av gemensamma mönster, i form av sammanfattade 

teman kopplade till frågeställningarna, som tolkats från hela urvalet oberoende av 

respondenternas eventuellt individuella skillnader. Innan de tre frågeställningarna presenteras 

nedan så beskrivs kommunens innehåll och intentioner med värdegrunden som erhölls från 

dokument om kommunen. 

Kommunens värdegrund var tänkt att generera ett gemensamt förhållningssätt med fokus på 

en humanistisk människosyn som innefattade bland annat allas lika värde. Det skulle bidra till 

en gemensam inre kultur för att öka kvalitén i tjänsterna till medborgarna. Värdegrunden 

innefattade fem kärnvärden som skulle genomsyra möten såväl mellan medarbetare som mellan 

medarbetare och brukare. De fem kärnvärdena var: Brukarfokus, Respekt, Professionalism, 

Helhetssyn och Tydlighet. Värdegrunden tillsammans med lagar, politiska beslut och 

organisationens etik var tänkt som vägledning i beteenden och ställningstaganden i arbetet samt 

vara en grund för dialoger.  
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Samstämmighet mellan formulerad och professionell värdegrund 
 

Värdegrunden beskrevs vara ett abstrakt begrepp med kärnvärden om arbetsetik som var fria 

för tolkning. Det gjorde att värdegrunden kunde ses från olika perspektiv i detalj men en 

konsensus över två kategorier mynnade ut i att ha en betydande roll för respondenternas syn på 

den organisatoriska värdegrunden utifrån sin professionella värdegrund. Dessa teman blev en 

gemensam grundsyn som förklarades genomsyra organisationen, dock med brist på tydlighet. 

 

Gemensam grundsyn. Respondenterna berättade i intervjuerna om en liknande humanistisk 

grundsyn som den organisatoriska värdegrunden behandlade och att den också efterlevdes i 

stort. Värdegrunden beskrev var organisationen och dess medlemmar skulle stå i vissa frågor 

samt vilka grundläggande värderingar medarbetarna borde utgått från i det dagliga arbetet. 

Huvudfokus för den organisatoriska värdegrunden handlade om en humanistisk människosyn, 

bemötande och attityder främst gentemot brukare. Värdegrunden beskrevs vara en grund som 

förvaltningen utgick från med gemensam syn på obligatoriska förhållningssätt och grund-

inställningar för samtliga medarbetare. Detta kunde handla om accepterade attityder eller 

bemötanden mot brukare, exempelvis att respektera brukarens integritet. Den kunde gestalta sig 

som ett gemensamt förhållningssätt och kultur i arbetsgrupperna och organisationen. De flesta 

kunde från utsagorna tolkas dela liknande värderingar redan när de sökte sig till förvaltningen. 

Inställning och förhållningssätt mot värdegrunden beskrevs vara en viktig del i att klara av 

arbetet med god kvalitet. Avvikelser från den organisatoriska värdegrunden kunde göra att en 

anställd ej sågs som lämplig medarbetare. Diskrepans märktes tydligt vid exempelvis bristande 

bemötande. Vid diskrepans eller avvikelser skedde samtal för att korrigera förhållnings- och 

arbetssätt mot värdegrunden där grova överträdelser kunde resultera i avsked. Att förhålla sig 

till värdegrunden var ett viktigt kriterium som krävdes i förvaltningen berättade respondenterna. 

En enhetschef förklarade sin personliga syn på värdegrundens betydelse i förvaltningen: ”Jag 

vill verkligen göra skillnad för människor, har jag inte rätt värdegrund så har jag inget här och 

göra.” Respondenterna beskrev att en liknande samstämmighet mellan den organisatoriska och 

professionella värdegrunden fanns inom sina arbetsgrupper men det fanns även indikationer på 

avvikelser. En medarbetare förklarade hur värdegrunden kunde märkas av i arbetet när den inte 

riktigt överensstämde i arbetsgrupper:  

 
Det märks när man har olika värdegrund så klart. När man har olika sätt att se på vår roll, och 

brukarna. Då märks det för då blir det ofta konflikter också. Sedan pratar ju en del mer än andra, 

man analyserar kanske mer i sin del i det dagliga. 

  

Tydlighet. Dialoger mellan medarbetare och enhetschefer fördes ofta om värdegrunden utan 

att medarbetare var medvetna om detta vilket gjorde att de kunde efterleva den men att den 

teoretiska meningen kunde utebli. Detta märktes exempelvis i en intervju med en 

medarbetare där normer om önskvärda förhållningssätt som överensstämde med värdegrunden 

förklarades samtidigt som medarbetaren berättade att värdegrunden aldrig diskuterades. Vidare 

förklarades att kunskap om värdegrunden saknades, men det kan också tolkas som att den hade 

förmedlats informellt. Vid frågor om den ideala medarbetaren redovisades aspekter i 

värdegrunden om bland annat brukarfokus och humanistisk människosyn: ”Du ska vara lyhörd, 

positiv, tänka dig in i brukarens situation, vara ödmjuk och mänsklig”. Samma medarbetare 

pratade även om att det skulle finnas respekt för brukares integritet i arbetet, som värdegrunden 

behandlade: ”man är trevlig mot brukarna och man ska ha i bakhuvudet att man faktiskt 

inkräktar i deras hem”. 

Respondenterna beskrev att det var svårt att undgå att medarbetare tog med sig personliga 

värderingar eller normer in till sin arbetsplats samt arbetsgrupp vilket kunde skapa behov av att 
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diskutera och samtala kring kommunens värdegrund. Organisationen förklarades vara platt 

vilket enligt vissa respondenter kunde medföra en risk för otydligt ledarskap och att individer 

med en stark personlighet kunde göra sig till informella ledare. Dessa informella ledare kunde 

i sin tur ta tolkningsföreträde i värdegrundsfrågor och arbetssätt varpå informella grupper kunde 

skapas som avvek från den organisatoriska värdegrunden. I intervjuerna betonade framförallt 

några av enhetscheferna behovet av ett tydligt ledarskap där enhetschefer vågar sätta ned foten 

när förhållningssättet mot den organisatoriska värdegrunden inte längre är acceptabelt. En 

enhetschef uttryckte detta på följande sätt: 

  
Har du en negativ informell ledare så kommer de värderingarna börja smitta av sig [...] där 

måste man som chef vara med och styra, ganska snabbt gå in och ta kommandot om man ser att 

det börjar barka iväg åt fel håll, det är viktigt. 

 

  

Samstämmighet mellan formulerad och praktiserad värdegrund 
 

Flertalet respondenter beskrev att det var viktigt att ha en praktiserad värdegrund som 

överensstämde med den organisatoriska värdegrunden. Teman framkom från respondenternas 

erfarenheter och upplevelser som berörde faktorer i förhållandet mellan den organisatoriska och 

praktiserade värdegrunden. Den organisatoriska värdegrunden fungerade som en styrmekanism 

där den kunde användas som verktyg men förutsättningar för att den formulerade värdegrunden 

skulle praktiseras skilde sig åt i förvaltningen. Det framkom att enheterna skulle konkretisera 

värdegrunden själva för att göra den verksamhetsanpassad men som i sin tur kunde påverka 

samverkan mellan enheterna. 

  

Styrmekanism. Värdegrunden påverkade ageranden, beslutsfattanden, metoder och arbetssätt 

vilket gjorde den till en styrande mekanism som berörde stora delar av organisationen. Främst 

påverkade värdegrunden medlemmarnas förhållningssätt i det dagliga arbetet. Värdegrunden 

kunde fungera som stöd vid de flertalet etiska dilemman förvaltningen hamnade i. Den 

förklarades vara vägledande och genomsyra hur man skulle vara och bete sig i organisationen 

samt vägleda i olika problematiska situationer, oavsett om medarbetarna var medvetna om den 

eller ej. 

Den organisatoriska värdegrundens korrespondens i praktiken syntes bland annat när den 

användes som verktyg. Den användes som utgångspunkt vid chefers beslutsfattande, löne-

kriterier, medarbetaröverenskommelser, utbildningar, möten, samtal och diskussioner. En 

enhetschef berättade hur värdegrunden användes vid olika typer av beslut i relation till 

medarbetare: ”För mig så hjälper det i mina beslut att jag analytiskt tittar på värdegrunden och 

tänker utifrån den. När jag känner att det är skav kan jag utifrån värdegrunden fatta beslut.” 

Värdegrunden beskrevs genomsyra organisationen som grundsyn i det stora i form av kultur, 

arbetssätt eller moralisk kompass utan att ibland vara medvetet uttalat. En enhetschef berättade 

om hur värdegrunden låg bakom det mesta i förvaltningen men lyfte även vikten att faktiskt 

uttala värdegrunden oftare: 

  
Jag skulle nog säga att det är fundamentet som vi alla står på, det som allting startar och utgår 

ifrån. Sedan är det väl lite olika hur jag eller medarbetarna har tänkt på det, det är inte alltid 

man tänker på det, att det vi pratar om nu är värdegrund, men när man tittar närmare på det så 

är det mesta som jag tror att vi pratar om är värdegrund. Men däremot så tror jag att det är 

viktigt att ibland benämna att det faktiskt är det som vi pratar om. 

  

En annan enhetschef utvecklade om hur värdegrunden kunde fungera som en outtalad riktlinje 

som de flesta förhöll sig, ett avvikande beteende skulle troligtvis ifrågasättas av medarbetarna: 



13 
 

  
Jag gillar egentligen inte att prata värdegrund som något eget, för mig är det allting vi gör. Alla 

beslut jag fattar påverkas av den värdegrund vi har och tar jag ett beslut som inte hör ihop med 

vår värdegrund skulle mina medarbetare fråga om jag är sjuk i huvudet och behöver sjukskrivas. 

 

Konkretisering och samverkan. Värdegrunden beskrevs vara en del av uppdraget och 

samtliga enheter skulle själva konkretisera värdegrunden för att anpassa den specifikt till deras 

verksamhet. Vanligen skedde detta genom att värdeord konkretiserades via reflektion och 

diskussion i arbetsgrupperna. Flertalet enhetschefer berättade att det var positivt att få möjlighet 

att konkretisera och anpassa den abstrakta värdegrunden till den egna verksamheten. Värde-

grunden konkretiserades även vid etiska dilemman och specifika situationer men det var inte 

alltid uttalat som värdegrundsarbete. Diskussionerna sades utveckla etiska förhållningssätt och 

arbetssätt som överensstämde med värdegrunden. Respondenterna beskrev att de själva och 

deras kollegor till stor del omfattade värdegrunden i praktiken. 

Variationen i uppdrag och olika metoder för konkretisering av värdegrunden gjorde att det 

kunde skilja sig mellan enheter angående hur den gemensamt teoretiska värdegrunden 

praktiserades. Enheterna utgick från samma material om organisationens värdegrund och etik. 

När värdegrunden konkretiserades olika kunde det skapa utmaningar i samverkan mellan 

enheterna där korrespondensen mellan en organisatorisk värdegrund och dess praktiska 

applicering uppfattades eller praktiserades olika hos professionerna. En brukare kunde vara i 

kontakt med flera enheter i samma förvaltning som samtliga utgick från olika konkretiseringar 

och fokusområden vilket gjorde att det kunde skära sig mellan enheterna som i värsta fall 

förklarades kunna påverka brukaren. Brukaren kunde vara i kontakt med en enhet som 

ansvarade för boendet med boendestödjare, en enhet som ansvarade för sjukvård och hälsa med 

sjuksköterskor samt en tredje som ansvarade för brukarens sysselsättning med arbets-

handledare. De olika enheterna kunde ha olika lagar som prioriterades med andra fokusområden 

som gjorde att appliceringen av den organisatoriska värdegrunden kunde skiljas åt även om de 

utgick från samma grundsyn. Olika konkretiseringar av värdegrunden kunde då krocka vid 

samverkan, exempelvis om hur mycket brukare behövde motiveras till insatser som förklarades 

av en enhetschef: 

  
Det kan skilja sig väldigt mycket utifrån att vi har olika uppdrag. Som sjuksköterska har man 

oerhört mycket fokus på hälsa och sjukvård, vi tittar utifrån det. […] Vi lägger mycket tyngd på 

den biten och sedan när vi kommer till boendet och boendestödjarna så prioriterar de andra 

saker. Brukaren vill inte gå till vårdcentralen och då säger vi att de måste motivera. Då säger de, 

ja men vi har försökt att säga till. Men ni måste motivera ännu mera, ja men hen vill inte. Det är 

det här som kan bli lite olika, men vi jobbar ju med att vi ska ha förståelse för varandra. 

 

Flertalet respondenter berättade att en egen abstrakt värdegrund som skulle konkretiseras inom 

de olika enheterna ledde till bättre enhetsanpassad värdegrund. Den abstrakta värdegrunden 

gjorde dock att det även förekom upplevelser av att arbetssättet med värdegrundens konkret-

isering kunde skapa ogynnsamma skillnader och otydlighet i förhållningssättet vid samverkan 

inom förvaltningen. En enhetschef berättade om hur kärnvärdet brukarfokus kunde krocka 

mellan olika enheter: 

 
Jag tror att det är bättre att förvaltningen säger så här, det här tycker vi är brukarfokus […] För 

brukarfokus på ett boende kan krocka med brukarfokus på daglig verksamhet. Vissa tycker att 

man ska serva brukare mer, vi tycker att man kan lämna dem ensamma och klara sig själva under 

längre perioder [...] det krockar och det ser jag som en risk. 
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Förutsättningar. Respondenterna beskrev att deras kollegor hade goda intentioner men att 

värdegrunden applicerades olika i arbetet. Exempelvis framkom att respekt för brukares 

integritet kunde tolkas olika vid etiska dilemman. Detta kunde ske när medarbetare såg ett 

behov och omedvetet tog beslut utifrån personliga värderingar eller tolkningar av den organisa-

toriska värdegrunden och missade brukarens egen vilja av specifika insatser. Värdegrunden 

kunde även behöva frångås eller tänjas på vid akuta situationer som exempelvis fara för liv eller 

väldigt stort vårdbehov. En medarbetare berättade om hur delar av värdegrunden vid vissa 

situationer behövde frångås: 

 
Det kan finnas krissituationer som gör att man får tillfälligt frångå det här med integritet och 

medbestämmande för det kanske till och med kan vara att liv hotas. Då tar andra saker över, då 

kan man inte låta medbestämmande styra om det är exempelvis en psykotiskt sjuk person som är 

i fara. [...] teoretiskt skulle man kunna säga att det är människans egna val att den vill hoppa 

från bron […] 

 

Det förklarades finnas ett flertal utmaningar för att den organisatoriska värdegrunden skulle 

praktiseras med samsyn till fullo i det dagliga arbetet. Det berättades om att värdegrunden var 

viktig för att kunna arbeta kvalitativt vilket gjorde förutsättningar att förstå och förhålla sig till 

värdegrunden viktiga för organisationen. Det beskrevs krävas olika sorters förutsättningar för 

att värdegrunden skulle kunna praktiseras, både personliga som organisatoriska. Värdegrunden 

fanns med och samtalades om vid utbildningar, medarbetarsamtal, möten och de lönegrundande 

samtalen. Utöver det var det upp till varje enhetschef att välja om, hur och när det skulle jobbas 

med värdegrund. Detta medförde att fokuseringen på värdegrunden blev varierad och beroende 

på om det fanns en enhetschef eller stödfunktion som hade intresse eller tid att arbeta med 

värdegrunden. Det krävdes även att enhetschefen hade kunskap om hur arbetsgruppen kunde 

reflektera om hur de teoretiska värdegrundsfrågorna kunde appliceras i praktiken, men även en 

reflektionsförmåga av medarbetarna själva. Värdegrunden beskrevs också behövas 

konkretiseras till specifika situationer och etiska dilemman för att förstå hur man på bästa sätt 

kunde lösa dessa situationer utifrån värdegrunden. Detta ställde krav på reflektionsförmåga, 

vilket beskrevs påverkas negativt av vanan av gamla synsätt och metoder samt frånvaro av 

utbildningar samt handledning som utvecklade individers reflektionsförmåga. Ett par av både 

medarbetare och enhetschefer beskrev att de uppfattade att utbildningsnivå påverkade vilken 

nivå av reflektion som var möjlig. Ju längre utbildning medarbetaren hade desto högre förmåga 

att reflektera om värdegrunden i praktiken sades hen att besitta. Skillnader i arbetsgrupper 

kunde förekomma mellan medarbetare med olika utbildningsnivåer vilket förklarades av 

medarbetare: 

 
Ju längre utbildning du har desto mer ifrågasätter du kanske dig själv och varandra. Hur jobbar 

vi och varför gör vi så här? […] men ju kortare desto mera resonemang kring att det är bara att 

göra, och det där har vi inte tid med och vad ska det vara bra för? och det fattar väl vem som 

helst? 

 

När det kom till stödfunktioner skilde sig förutsättningarna mellan enheterna. Enheter hade 

kvalitetssäkringssamordare med varierande utsträckning eller inte alls. Detta kunde skapa en 

ojämn fördelning av fokusering på värdegrund i förvaltningen. Vikten av att värdegrunden följs 

upp med tydligt ledarskap och återkoppling betonades för att den inte skulle ses som alltför 

teoretisk och att den praktiska meningen och tillämpningen av den går förlorad. Det fanns 

berättelser från medarbetare om att den i värsta fall sågs som en tom fras. Om det inte fördes 

kontinuerliga samtal om värdegrunden efter att den hade konkretiserats i arbetsgruppen 

riskerade den att tappa mening i kunskap och överenskommelser, eftersom arbetsgrupper 
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förändras över tid. En medarbetare beskrev att ett bibehållet fokus på värdefrågor kräver en 

levande och kontinuerlig diskussion som saknades:  

 
Jag tror att de flesta får till sig värdegrunden i början av sin anställning och så hoppas man. För 

det är inget som underhålls, som hur tänker du kring värde? Det är inget som vi pratar jättemycket 

dagligdags. Det är ibland på APT det kommer och vad det är för vision vi har i kommunen och 

lite sådana saker. 

 

Gruppens mognad förklarades ha en betydelse i hur värdefrågor kunde diskuteras. I en ny 

konstellation av arbetsgrupp låg mycket fokus på annat, exempelvis att medlemmarna skulle 

finna sin roll i gruppen.  Det kunde skapa konflikter och osäkerhet vilket gjorde det svårare att 

motivera till en värdegrundsdiskussion. Respondenterna beskrev att vid sådana lägen krävdes 

återigen ett tydligt ledarskap om hur gruppen skulle förhålla sig till värdegrunden som ett krav 

snarare än reflekterande samtal. 

Anhöriga och gode män behövde inte förhålla sig till förvaltningens värdegrund och kunde 

skapa dilemman där medarbetare hamnade i en situation där det kunde sluta med att de på något 

sätt hade överträtt värdegrunden efter påtryckningar som en medarbetare påvisade: ”Det är 

jättesvårt att stå upp emot starka anhöriga som också vill sina barns bästa och förklara att så här 

kan inte vi jobba, det är inte etiskt rätt, det går emot lagar, regler och värdegrunden.” 

Gamla arbetssätt och metoder kunde “sitta i väggarna” som en form av arbetskultur som inte 

överensstämde eller avvek något från den organisatoriska värdegrunden som gjorde det svårt 

för vissa vid förändring när de själva ansåg att deras praktiserade värdegrund överensstämde. 

Det berättades om att det kunde påverka brukare negativt i de fall arbetsgruppen ej antagit 

brukarfokus utifrån brukarens perspektiv. Det fanns också indikationer på att brukare kunde ha 

vant sig vid gamla arbetssätt som gjorde det svårt att förändra dessa, vilket kunde ställa ännu 

högre krav på brukarfokuset.  

Det framkom av flertalet respondenter en önskan att finna mer tid för reflektion, dels 

individuellt men även i grupp. Något som beskrevs problematiskt vid implementeringen av 

värdegrunden i praktiken var tid för reflektion och ekonomiska förutsättningar. Det skiljde sig 

mellan enheterna angående förutsättningar att i grupp diskutera över sådana frågor. En tung 

arbetsbörda framkom som ett hinder där hemtjänsten beskrevs besitta störst utmaningar i 

arbetskraft, ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar. Hemtjänsten förklarades av ett 

par respondenter även besitta språkbrist bland personalen vilket lett till införande av ett 

språkprojekt. En enhetschef berättade om hur förutsättningar kunde skilja sig inom 

förvaltningen: ”Det är olika ersättningsmodeller med ekonomi, jag kan tycka att det är lite snett. 

Ibland kan man bli avundsjuk när man hört hur kollegor har jobbat och man tänker, det kan inte 

jag göra utifrån de förutsättningar jag har.” 

Det fanns också beskrivningar av att det gick att överkomma utmaningarna, men olika 

utmaningar skulle kräva olika lösningar för att värdegrunden skulle fungera som en god 

styrmekanism. Enhetscheferna behövde här kunskap om hur reflektionstiden kunde anpassas 

till deras olika förutsättningar. Diskussioner som skedde med medarbetare berättades i flera fall 

kunna styras av värdegrunden med en anpassning av de tidsresurser som fanns. Tidsbrist för 

reflektion togs upp av flera respondenter som ett problem. Men det fanns även respondenter 

som ansåg att tidsbrist inte var ett giltigt skäl till att exkludera reflektion över värdegrunden. En 

enhetschef förklarade sin syn på tidsbristen: 

 
Jag skulle kunna sitta så här att vi har inte tillräckligt med tid, vi har inte resurser. Fast grejen 

är att vi har det vi har, man kan inte skylla på att vi aldrig har någon tid utan man måste hitta 

sätt att jobba med det. Det är mitt uppdrag, det finns inga ursäkter för det […] Då får man hitta 

andra vägar eller andra sätt att jobba med värdegrunden. 
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Värdegrundens betydelse för organisationsidentifikation 
 

Respondenternas känsla av social identitet i form av OI analyserades utifrån hur de bland annat 

beskrev sina känslor av tillhörighet, stolthet, samhörighet och delaktighet i olika grupper samt 

förvaltningen som helhet. Teman som framkom och berörde respondenternas OI hade på ett 

eller annat sätt ett förhållande till den organisatoriska värdegrunden. Dessa kan inte förklara 

hela identifikationsprocessen men kan påvisa att värdegrunden har en viss del i den. 

 

Närhet och öppenhet. Respondenterna beskrev att det vanligen fanns starkast känsla av 

identifikation i relation till den närmsta arbetsgruppen och professionen. Känslan av 

identifikation förklarades vara lägre ju högre upp i styrkekedjan respondenterna relaterade till 

men de flesta förstods uppleva OI även till förvaltningen i olika grad. Identifikationen tolkades 

från utsagorna vara starkast till grupperna som respondenten träffade mycket och regelbundet. 

Även till grupper med liknande arbetsuppgifter där dialoger om arbetet skedde. 

En öppen miljö av psykologisk trygghet där medarbetarna var raka och ärliga med varandra 

utan att uppleva sociala risker var viktigt för identifikationen. Diskussionsvilja i gruppen var en 

viktig faktor för identifikationen i samband med värdegrundsfrågor som en enhetschef beskrev: 

“Man får en gruppkänsla, man får en ökad tydlighet tror jag för man bygger en ram för sin 

grupp, om man har möjligheten att få diskutera etiska dilemman och att kalibrera kompassen 

tillsammans”. 

  

Värdekongruens. Alla respondenters personliga värderingar kunde ses överensstämma med 

den organisatoriska värdegrunden. Känslan av identifikation kunde ses att vara starkast till de 

som förklarades efterleva liknande professionella värderingar. Den organisatoriska 

värdegrundens samstämmighet med de personliga värderingarna analyserades genom deras 

beskrivning av professionella värderingar och syn på den ideala medarbetaren. 

Liknande värderingar och att sträva mot samma mål tolkades från utsagorna vara betydande 

aspekter i att känna identifikation till olika grupper i organisationen. Denna identifikation 

beskrevs skapas delvis genom diskussioner om värdegrunden i de arbetsgrupper respondenten 

var involverad i. 

Även om enhetschefer beskrev en stark identifikation vid gemensamma mål till sin arbets-

grupp berättade ett par av dem om att värdegrundsfrågor om helhetssyn kunde förstärka 

identifikationen ytterligare om enhetschefers medarbetare även hade samma förståelse om 

exempelvis ekonomiska mål. Det var dock något som förklarades vara okej av medarbetare att 

inte ha då vikten låg i att de hade samma mål om arbetet gentemot brukare. 

Arbetsgrupperna förklarades att vanligen efterleva de aktuella värderingarna vilket kan ha 

stärkt identifikationen till arbetsgruppen som respondenterna berättade om. Brist av faktisk 

delaktighet gentemot den organisatoriska värdegrunden tolkades från respondenternas utsagor 

kunna påverka identifikationen negativt. 

En annan faktor som skulle kunna ses som att den påverkade OI negativt var att även om 

organisationens uttalade värderingar överensstämde så bidrog de faktiskt upplevda värderingar 

om ekonomiska mål med en diskrepans som kunde påverka OI negativt. Detta tolkades bland 

annat från en medarbetares utsaga vid frågan om de professionella värderingarna 

överensstämde med förvaltningens. Det fanns dock inga intentioner på att lämna förvaltningen 

den närmsta tiden: 

 
Ja, i stort gör dem faktiskt det, förutom det här med att spara in pengar. Jag förstår att det är en 

kommunalt styrd organisation, det finns inte obegränsat med pengar. Jag har jättesvårt när det 

påverkar våra brukare, man vill göra ett bra jobb och man vill att brukarna ska få det de behöver 

så det är tufft när de inte får det. 
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En enhetschef kunde tolkas att visa en starkare OI och kan då ha bidragit med en annan attityd 

mot förvaltningens framtida ekonomiska utmaningar: 

 
Absolut, jag har jobbat här hela mitt liv. Jag ska dö här (skratt). Nej men vi står inför jättestora 

utmaningar i vård och omsorgsförvaltningen som precis har börjat, vi kommer ha det tufft. Vi 

kommer behöva folk, så lämna nu kan man inte göra, det är nu den spännande tiden börjar, nej 

jag kör på. 

 

Tydlighet. Känslan av OI tolkades från respondenternas utsagor kunna förstärkas högre upp 

i styrkekedjan om värdegrundsfrågor diskuterades mer strukturerat genom hela styrkekedjan. 

Flertalet respondenter önskade starkare teamkänsla mot ledningen och över förvaltningen som 

stort genom att ledningen visade ett tydligare ledarskap samt en tätare relation till de längre 

fram i förvaltningen. Mer tydlighet uppåt i styrkekedjan med högre verksamhetsanknytning 

från ledningen skulle kunna förbättrat deras förståelse av värdegrundens praktiska betydelse. 

Dessa ansågs ha en mestadels teoretisk kunskap om denna vilket påverkade OI negativt bland 

annat tolkat från en medarbetare: 

 
De som bestämmer saker i förvaltningen sitter på [anonymiserad kontorsbyggnad], de har inte 

alltid en verksamhetsanknytning om hur det fungerar på riktigt, vad är faktiskt genomförbart? 

Det låter jättefint på papper mycket av de här sakerna men det fungerar inte så i det riktiga livet. 

[...] Jag tror att det skulle vara nyttigt med samverkan högt och lågt. 

 

Känslan av OI förklarades kunna förstärkas till den centrala ledningen i organisationen. 

Teamkänslan berättades av ett par respondenter vara svagare när de relaterade till den centrala 

styrningen av förvaltningen. Detta nämndes vid en diskussion om värdegrundens förmedling i 

förvaltningen som helhet där en enhetschef tolkades genom sin utsaga tycka att OI kunde 

stärkas i den övre gränsen genom den organisatoriska värdegrunden:  

 
[...] men där skulle jag vilja ha en ökad teamkänsla över förvaltningen, så det kanske handlar om 

att förvaltningschefen träffar alla medarbetare, och där ta upp värdegrunden eller värdeorden 

eller pratar utifrån det så det blir synligt och tydligt uppifrån så det blir att det här är det som 

gäller, det tror jag också kan skapa mera en vi-känsla på förvaltningen [...] 

 

Rykte. Det fanns en bred uppfattning hos enhetscheferna om att media förde en skev bild av 

förvaltningen som påverkade hur personer utanför förvaltningen såg den som orättvist negativ 

i förhållande till hur det faktiskt var. Att bilden beskrevs skev medialt försämrade inte OI eller 

identifikationen till arbetsgrupperna eller professionerna i synnerhet. Frågan om förvaltningens 

bild utåt ställdes aldrig men togs upp av flertalet enhetschefer vid frågor om deras känsla av 

tillhörighet följt av förklaringar som analyserades till att den ej försvagat känslan av tillhörighet. 

Värdegrunden förklarades i vissa fall kunna marknadsföra bilden av förvaltningen bättre både 

till samverkande aktörer och medborgare utanför organisationen som en enhetschef berättade: 

“Det vore ju fantastiskt fint. Om det kunde vara det, att de vet att värdegrund är någonting som 

är oerhört viktigt i vård och omsorgsförvaltningen.” En annan enhetschef får avsluta resultatet 

med: 

 
Jag tycker vi får för dålig kritik, vi syns mest i media när någonting dåligt händer. Man ser inte 

allt coolt som händer varje dag, allt vi gör. Det är synd tycker jag. Vi borde bli bättre på att 

marknadsföra oss. 
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att få en bild av de verksamhetsnära erfarenheterna och upplevelserna om 

den organisatoriska värdegrunden i relation till OI, den professionella samt den praktiserade 

värdegrunden. Den undersökta organisationen hade uttalade intentioner om att utveckla en 

tillitsbaserad styrning. Resultatet påvisade erfarenheter och upplevelser som på olika sätt kunde 

relateras till samstämmigheten mellan begreppen och påverkande faktorer. Den organisatoriska 

värdegrundens inverkan på individernas sociala identitet inom organisationens sociala grupper 

undersöktes. Här sågs några faktorer som inverkade på respondenternas identifikation, men 

dessa kan enbart förklara en viss del av identifikationsprocessen. 

 

 

Samstämmighet mellan organisatorisk och professionell värdegrund 
 

Genom respondenternas utsagor tolkades det finnas en liknande samstämmigheter mellan den 

organisatoriska värdegrunden och professionella värdegrunder inom förvaltningen med några 

avvikelser. Samstämmigheten kan ha påverkats av att värdegrunden beskrevs vara generellt 

logisk och självklar att acceptera. Detta kunde bero på att värdegrunden var utformad i en 

politiskt styrd organisation influerad av politiska beslut och lagar som skulle representera 

generella samhälleliga värderingar (O´Flynn, 2007; Stoker, 2006) samt professionell etik som 

kunde relatera till att de professioner som sökte sig till förvaltningen redan antagit liknande 

värderingar om denna etik (Bringselius, 2018b). Detta gjorde att den organisatoriska 

värdegrunden kunde vara på väg till att bli en effektiv styrmekanism i en värderingsstyrd 

organisation. Att medarbetare som uppfattades föra sig inom ramen för den organisatoriska 

värdegrunden och såg de etiska innebörderna i det dagliga arbetet trots brist på medvetenhet 

om värdegrunden kunde bero på att den användes som verktyg (Bourne & Jenkins, 2013; 

Astvik, et al., 2018; Bringselius, 2018a; Bringselius, 2018b; Alexius & Sardiello, 2018) vid 

utformning av mål (Paarlberg & Perry, 2007) och som belöningssystem i form av lönekriterier 

(Gruys et al., 2008). Det kan tolkas som att detta har justerat deras professionella värdegrund 

omedvetet. 

Respondenterna uppfattades ha samstämmiga beskrivningar av värdegrunden i form av 

grundläggande humanistisk människosyn vilket kan ha kategoriserat in prototypiska normer 

och värderingar som var acceptabla (Hogg & Terry, 2000) inom de upplevda sociala grupperna 

inom förvaltningen och kan ha tillgått en positiv självbild för deras sociala identitet (Tajfel & 

Turner, 2004). Normer och värderingar som var av diskrepans mot dessa kan ha gjort att 

avvikande personer ej ansågs som lämpliga inom förvaltningen då de inte uppfyllde antaganden 

för att representera den kollektiva identiteten (Schneider et al., 2017). 

 

 

Samstämmigheten mellan organisatorisk och praktiserad värdegrund 
 

Det fanns en samstämmighet om att den organisatoriska värdegrunden skulle praktiseras men 

det kunde skilja sig beträffande hur den skulle praktiseras. Även om man delade den 

organisatoriska värdegrunden kunde det krävas mer förståelse för hur den relaterade till det 

dagliga arbetet för att kunna praktiseras fullt ut. Det fanns utmaningar med att praktisera den 

organisatoriska värdegrunden, bland annat genom att förvaltningen täckte ett brett område sett 

till professioner och ansvarsåtaganden. Förvaltningen som berörde vård och omsorg hamnade 

även i många etiska dilemman med flera vägar att gå där beslut om det mest etiska alternativet 

(Pearce II, 2013) relaterat till värdegrunden inte alltid var uppenbart. Värdegrunden kunde här 

tolkas som att den fungerade som kognitiva ledtrådar i den utvärderande processen om det mest 
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etiska alternativet. Att värdegrunden beskrevs som alltför teoretisk av vissa skulle kunna 

undvikas genom en mer kontinuerlig (Alexius & Sardiello, 2018), öppen (Astvik et al., 2018) 

och psykologiskt trygg (Edmondson, 1999) dialog som kan leda till acceptans, tydliggörande 

(Pettersson & Blomqvist, 2011) samt förbättrat förhållningssätt mot den organisatoriska 

värdegrunden. Detta ansågs kunna tydliggöras om värdegrunden var uttalat relaterad till vissa 

ämnen som diskuterades. 

Samstämmigheten mellan organisatorisk och praktiserad värdegrund förklarades öka genom 

att den diskuterades vid etiska dilemman och situationer för en förståelse om dess innebörd i 

det dagliga arbetet samt att den fungerade som styrmekanism på medarbetares förhållningssätt. 

Det kunde anses vara mer effektivt än om förvaltningen hade förmedlat förutbestämda 

beteenden då medarbetare ofta hamnade i oförutsägbara situationer (Colvin & Boswell, 2007). 

Konkretiseringen inom enheterna gjorde den organisatoriska värdegrunden mer verksamhets-

anpassad och formade varje enhets praktiserade värdegrund. Olika förutsättningar på enheterna 

gällande ekonomi och stödfunktioner kunde påverkat enheterna olika i de fall budgeten 

påverkat fokus för huvuduppdrag och värdegrund (Astvik et al., 2018) vilket kunde tyda på att 

styrprinciperna (Adler, 2001; Bringselius 2018a; Welander, 2017) inom förvaltningen kan ha 

fått olika utrymme inom olika enheter. Detta beskrevs i sin tur leda till minskad tid för reflektion 

och värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet kan riskera att bli ojämnt när områdena har sned-

fördelade ersättningsmodeller. Detta kan ses som kontraproduktivt vid värdegrundsarbetet 

inom förvaltningen där exempelvis hemtjänsten av ett par av deltagarna beskrevs besitta störst 

utmaningar men tilldelades också sämre förutsättningar än andra att bemöta dessa. 

Den organisatoriska värdegrunden mynnade ut från bland annat professionell etik och lagar 

(Bringselius, 2018b) men då förvaltningen var bred innefattade den enheter med olika 

verksamhetsområden och professioner som prioriterade olika lagar och professionell etik. Det 

kunde då krävas en effektiv plan för samverkan vid tillämpning av värdegrunden då enheterna 

annars kunde konkretisera och praktisera den organisatoriska värdegrunden olika vid 

gemensamma ärenden.  

Att inte glömma mandatens betydelse är viktigt (Bringselius, 2018a) vid en platt organisation 

då det också av respondenterna förklarades generera en risk om otydligt ledarskap. Tydligt 

ledarskap efterfrågades vid grupper som ej hunnit mogna till att vara redo för 

värdegrundsdiskussioner eller där informella ledare tagit sig tolkningsföreträde om vilken 

värdegrund som ska praktiseras och influerat ogynnsamt värdeskapande (Hogg & Terry, 2000) 

i arbetsgruppen. Det kunde även handla om att vara tydlig i brukarfokuset när gamla metoder 

och arbetssätt “satt i väggarna” där det behövdes utgå från brukarens uppfattning om vilken 

praktiserad värdegrund som passade bäst. 

Det krävdes självkontroll att hålla egna värderingar utanför (Baumeister & Exline, 1999) vid 

internalisering av den organisatoriska värdegrunden. Både medarbetare och enhetschefer 

beskrev utöver denna självkontroll att en viss reflektionsförmåga behövdes för att praktisera 

värdegrunden, vilket värdegrundsarbetet behövdes anpassas till. Även att ge planeringsmässiga 

och ekonomiska förutsättningar att faktiskt ha tid för reflektion individuellt och i grupp 

alternativt anpassa reflektionsmetoder utifrån aktuella förutsättningar. 

 

 

Värdegrundens roll för organisationsidentifikationen 
 

Analysen av den organisatoriska värdegrundens roll för OI visade att värdegrunden hade en del 

i identifikationsprocessen. Detta förklarade inte helheten av identifikationsprocessen utan kan 

enbart bredda förståelsen av värdegrundens roll i den. 

Att enheternas praktiserade värdegrund skiljde sig kunde vara en faktor som påverkade 

känslan av identifikation negativt till vissa sociala grupper. Förmedlandet av värdegrunden 
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skedde obligatoriskt vid ett fåtal tillfällen och sedan var värdegrundsarbetet fritt för enhets-

cheferna att prioritera. Detta ledde till att den förmedlats i olika grad och på olika sätt vilket 

kunde ha påverkat att den praktiserade värdegrunden skiljde sig inom förvaltningen. I sin tur 

kunde det ha lett till olika sociala grupper där individer kände mer eller mindre identifikation 

till vissa. Identifikationen var lägre ju högre upp i styrkekedjan respondenterna relaterade till 

(Welander, 2017), vilket beskrevs kunna stärkas genom tydligare värdegrundsarbete. 

Värdekongruens förklarades vara en viktig faktor i att känna identifikation för olika sociala 

grupper (Edwards & Cable, 2009; O´Neill et al., 2017). Samverkande enheter utgick från 

samma organisatoriska värdegrund med innehållande prototypiska värderingar och normer 

(Hogg & Terry, 2000), men när de delade prototyperna ej var konkretiserade och praktiserade 

på samma sätt minskade den sociala identifikationen till de samverkande enheterna som sociala 

grupper. Det fanns även upplevelser om att faktisk delaktighet i att praktisera värdegrunden 

som delades, “talk the talk or walk the walk”, kunde påverka identifikationen. Detta kan bidra 

till en förståelse om att teoretiskt delade prototypiska värderingar inte är tillräckligt vid 

utvärderandet och känslan av OI till en social grupp då dessa prototypiska värderingar kanske 

även behöver praktiseras med liknande kongruens. Överensstämmelsen mellan de uttalade och 

de praktiserade värdena tolkades från respondenternas utsagor påverka OI. De tillskrivna 

värdena kunde utmana de uttalade (Bourne & Jenkins, 2013) vilket kan förstås som att det kan 

påverka OI negativt vid exempelvis prioritering av budget. 

Respondenternas känsla av OI kunde förstärkas vid diskussioner om den organisatoriska 

värdegrunden när detta skedde i en öppen miljö (Astvik et al., 2018) som betraktades som 

psykologiskt trygg (Edmondson, 1999). Detta kunde i sin tur resultera i mer samsyn om den 

praktiserade värdegrunden och att arbetsgrupperna strävade mot samma mål. Här spelade även 

temat närhet en roll då dessa diskussioner som stärkte identifikationen enbart skedde med 

grupperna respondenten var involverad i. 

Att flertalet enhetschefer nämnde att den mediala bilden om förvaltningen var negativt skev 

var intressesant då detta aldrig frågades om. Den individuellt kognitiva utvärderingen kunde 

utifrån detta tolkas som att den spelade roll för känslan av OI och inte de utomståendes 

utvärderingar av den sociala gruppen. Oavsett hur bilden av förvaltningens prestige och 

förutsättningar, exempelvis rykte och tidspress, var utåt sett förminskades inte deras känsla av 

OI till förvaltningen. Detta kan tolkas som att enhetschefernas OI hade en motståndskraft vid 

negativ extern status. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Studien ämnade inte slå fast hur värdegrundsarbete ser ut vid en förvaltning utan undersöka 

relationen mellan begreppen i frågeställningarna. En kvalitativ fallstudie med semi-

strukturerade intervjuer fungerade väl i att skapa breda och personligt unika upplevelser hos 

respondenterna för att sedan jämföra dessa mellan samtliga intervjuer. Intervjuguidens frågor 

var öppna för att undvika en allt för ledande karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009). Att kunna 

använda flera datainsamlingsmetoder i fallstudien (Jónasdóttir et al., 2018) hjälpte till att inför 

intervjuerna ha kunskap om kommunens värdegrund och värdegrundsarbete genom material 

från kommunens hemsida samt tilldelats från respondenter. Ett abduktivt förhållningssätt i 

analysen öppnade för förklaringar som ej behövde överensstämma med en teori och tidigare 

forskning samtidigt som kopplingar till teoretiska förklaringar kunde tydliggöra samt förbättra 

förståelsen.  

Materialet analyserades var för sig följt av att analyserna jämfördes och diskuterades där 

intervjuarna antog ett kritiskt förhållningssätt mot varandra med syfte att stärka den interna 

validiteten. Det kan tänkas att resultatet inte garanterat blir detsamma om andra deltagare 
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intervjuats då fallet är beroende av sin nuvarande kontext. Många deltagare var aktiva i 

värdegrundsarbetet vilket gav möjlighet till att fånga ett abstrakt och komplext fenomen. Det 

finns dock en risk att detta urval av intervjupersoner kan ha lett till högre grad av 

samstämmighet eller attityd mot värdegrundsarbetet. Resultaten har blivit tolkat vilket alltid 

innebär att det kan finnas alternativa tolkningar. Generaliserbarheten i en fallstudie kan inte 

representera en hel population såsom förvaltningens samtliga medlemmar eller en annan vård- 

och omsorgsförvaltning. Studiens generaliserbarhet handlar snarare om en analytisk 

generalisering (Yin, 2007) och att utveckla förståelsen om värdegrunden som styrmekanism. 

Tidsramen för denna studie var kort vilket kan ha lett till att ett mer långsiktigt resultat av 

förvaltningens värdegrundsarbete inte hunnit visa sig än, vilket skulle kräva en longitudinell 

studie. Tidsramen kan även medfört att det funnits missade reflektionsmöjligheter som hade 

kunnat utveckla denna studie ytterligare vilket kan försvagat den externa validiteten 

Det skulle kunna vara av intresse att undersöka enbart medarbetare som inte har samma 

insyn i värdegrundsarbetet för att fånga upp ett bredare perspektiv samt andra attityder mot 

detta. Det skulle kunna göras genom att konstruera intervjuguider som behandlar den kunskap 

vi i denna studie har fått om värdegrundens innehåll och förmedling inriktat mot att ej kräva 

lika reflekterande krav på respondenter. Att intervjuguiden hade tillhörande beskrivande delar 

kunde hjälpa vid intervjuerna genom att respondenterna utgick från den tänkta operationella 

definitionen av frågan. I denna studie sågs inte ålder som relevant, då tid inom förvaltningen 

prioriterades före den demografiska åldern. Det resulterade inte helt oväntat i att respondenter 

med längre tid inom förvaltningen vanligen också var äldre. Det skulle dock kunna vara 

intressant att undersöka om attityder och förhållningssätt gentemot värdegrundsarbete kan 

skilja sig mellan olika åldersgrupper, kanske i en mer kvantitativ studie med högre 

generaliserbarhet till olika populationer. Det kan även vara intressant att undersöka diskrepans 

eller samband mellan andra grupper relaterat till förhållningssätt mot organisatoriska 

värdegrunder, exempelvis professioner eller utbildningsnivåer.  

 

 

Slutsatser 
 

Studiens resultat skulle givetvis kunna vara av intresse för den undersökta förvaltningen. Men 

resultaten skulle även kunna ge en inblick om hur en värdegrund kan fungera som en 

styrmekanism för andra organisationer. Resultaten kan även bidra med att påvisa värdegrundens 

eventuella roll i OI och skulle då kunna bredda den sociala identitetsteorin. Det skulle vara 

intressant med vidare forskning om värdegrundens roll, exempelvis genom studier om styrkan 

av OI relaterat till samstämmigheten mellan medarbetare och organisationens värdegrund.  

Ett av resultaten visade att ryktet var en faktor som beskrevs missvisande men inget som 

påverkade enhetschefers stolthet i förvaltningen, vilja att sluta eller känsla av tillhörighet. Det 

skulle vara intressant att undersöka om en värdegrund kan fungera som motståndskraft för 

negativa rykten. Om den organisatoriska värdegrunden får en betydande roll i en organisation 

skulle den kanske kunna användas till att marknadsföra organisationen och därmed locka 

medarbetare som besitter en liknande värdegrund. Detta om värdegrunden är utformad från 

lagar och professionell etik som berör de professioner som ska ingå i organisationen. Det visade 

sig att synen på de som inte hade samma värdegrund ej ansågs lämpliga i organisationen varpå 

den skulle kunna användas som ett verktyg redan i rekryteringen.  

En organisatorisk värdegrund skulle kunna fungera som kognitiva ledtrådar för det mest 

etiska alternativet i ett dilemma. Detta skulle kunna uppnås med ökad samsyn genom öppna 

och psykologiskt trygga diskussionsklimat. För att öka samsyn för en praktiserad värdegrund 

mellan förvaltningens enheter skulle den eventuellt behöva konkretiseras tillsammans med den 

samverkande enheten. Detta skulle även kunna stärka identifikationen till de samverkande 
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arbetsgrupperna då värdekongruensen som kan finnas gällande en teoretisk och organisatorisk 

värdegrund kanske även behöver praktiseras på samma sätt. Det kräver även tid för reflektion 

om medarbetare ska kunna praktisera värdegrunden till fullo där vissa utmaningar kan sätta 

käppar i hjulen, exempelvis behövs förutsättningar tilldelas efter behov för att minska risken av 

obalanserat värdegrundsarbete. Förutsättningarna kan till stor del handla om ekonomiska eller 

planeringsmässiga aspekter som påverkar reflektionsmöjligheterna. Grupper som är nyskapade 

eller inte hunnit mogna i förvaltningen kan kräva ett tydligt ledarskap om hur de ska förhålla 

sig till den organisatoriska värdegrunden vilket även gäller då informella ledare tagit sig 

tolkningsföreträde av den. 
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