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Abstract 

Mediation and anchoring of values in organizations. An interview study from a socio-

cultural perspective. 

The study has aimed to investigate how Human Resources (HR) and management are working 

to mediate and anchor values in organizations. I have chosen to apply a socio-cultural 

perspective with the help of artifacts and mediating tools. The issues researched are; (i) “How 

do organizations mediate and anchor common values, and how does this affect the work with 

values?”, and (ii) “How can mediation and anchoring in organizations be understood from a 

socio-cultural perspective, focusing on artifacts and mediating tools?”. I have via e-mail 

interviewed four people working with HR in four different organizations. When analyzing the 

empirical data, I have been inspired by phenomenographic analysis selecting and focusing on 

important concepts, similarities, and differences in the responses from the informants. 

Within the socio-cultural perspective, the key aspects are communication and, above all, 

language. Artifacts and mediating tools may be considered intellectual or physical tools that 

we develop together with others through our thoughts and language. Values in organizations 

can be regarded as one such artifact or tool. The informants in the study consider work on 

values being a successful way to control and guide its organizations, particularly noting the 

importance of participation and commitment of all employees. Further, an important factor for 

the work on values to be overall successful, the work needs to be established and secured at 

all stages and in all processes. For a clear and interpretive leadership to build trust among the 

employees, decisions need to be based on a designed value system.  

With the socio-cultural perspective and artifacts and mediating tools, communication and 

knowledge appeared to be of great importance, which strengthens the thesis that mediating 

and anchoring is a prerequisite for the work on values to be meaningful. The intellectual tools 

provide a way to manage and control through language, and relating to values is a prerequisite 

to be part of an organization. 
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Förord 

Att ha slutfört den här studien om förmedling och förankring av värdegrundsarbete ramar in 

och sätter punkt för en mycket viktig och lärorik del av mitt liv. Resan mot ökad kunskap och 

byggandet av erfarenhet fortsätter. Jag känner mig väl rustad och förväntansfull att komma ut 

i arbetslivet och ta mig an de frågor jag brinner allra mest för! 

Jag vill börja med att tacka Södertörns högskola och de kursansvariga och lärare jag har haft i 

Pedagogik C från Institutionen för Kultur och lärande. Min handledare Janne Kontio har varit 

ett stort stöd under studiens process och hjälp mig att reflektera och resonera kring både 

innehåll och disposition av studien - tack för det! Till mina kurskamrater vill jag visa 

tacksamhet och värme för alla diskussioner och all glädje som vi delat under kursens gång.  

Till mina informanter vill jag tacka för ett stort engagemang i intervjufrågorna och att ni ville 

hjälpa mig genom att bidra med era erfarenheter till den här studien. Sist men inte minst vill 

jag skicka kärlek till min familj som under den här tiden fått höra mycket om pedagogik, 

värdegrunder och forskningsdesign. 

Malin Strandberg 
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1. Inledning och problemområde 

1.1. Mitt engagemang – värdegrundsfrågor 

Under mina hittills 10 yrkesverksamma år, har mitt stora intresse varit förbättrings- och 

utvecklingsarbete. Jag har deltagit i grupper och drivit projekt för att bidra med nya riktlinjer, 

policys, arbetsprocesser och värdegrunder. Människors kompetens och erfarenheter fascinerar 

mig och jag tror verkligen att hur man väljer att arbeta med människor som resurser har stor 

betydelse för hur en organisation mår och på sikt når framgång. Jag har en nyfikenhet och en 

tro på att människan som resurs och källa till kunskap och utveckling, måste få mer fokus i 

organisationerna. Mycket av den kurslitteratur inom uppsatsskrivning och vetenskapsteori 

som jag läst nämner att bland det första man ska göra är att fundera på vad man genuint 

intresserar sig för. Inom vilket område min studie kom att hamna var därför ganska självklart. 

1.2. Utmaningar och möjligheter 

Värderingar vägleder oss människor och säger oss vad som är viktigt, eftersträvansvärt eller 

värdefullt (Brytting 2005, s.32). Värdegrundsarbete i organisationer handlar om de 

gemensamma värderingar som ska råda för samtliga medarbetare inom en organisation. I 

bland talas det också om ledord eller värdeord som kan antas vara synonymer till värdegrund, 

vilket är det jag kommer att behandla i min studie.  

Det finns flera viktiga anledningar att diskutera värderingar inom organisationer, och det 

främsta kan anses vara att vårt beslutsfattande styrs och återspeglas i värden (Argandoña 

2003, s.16). Att fatta beslut är inte alltid lätt och bekvämt för den enskilda individen och kan 

försätta oss i svåra situationer. Jag tror att gemensamma värderingar bidrar till att motivera, 

stärka och ge trygghet i hur en individ ska agera och handla i organisationens intresse. Tyvärr 

så är min erfarenhet att det ofta talas om värdegrunder på ett negativt sätt, såsom att det endast 

är ”tomma ord” och ”sådant som ändå inte leder någon vart”. Enligt Philipson är problemet att 

man inte kommunicerar kring värderingar och därmed skapar grund för missuppfattningar och 

fördomar. Ledarskapet är med andra ord otydligt eftersom att ledarna är otydliga (Philipson 

2004, s.69). Det är för mig ganska uppenbart att värdegrundsfrågor inom organisationer är ett 

känsligt ämne, vilket gör det väldigt intressant och meningsfullt att titta närmre på. 

Värdegrundsarbete i organisationer kräver mycket av medarbetarna som inte bara kan komma 

i konflikt med sina egna personliga värderingar, utan det ställer också krav på att de enskilda 

individerna ska ta ett ansvar för ”de gemensammas bästa” (Brytting 2005, s.109). Jag tror att 

ledning och chefer måste ta sig an ett värdegrundsarbete med stor eftertänksamhet och 
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öppenhet trots att de med hjälp av värdegrunderna och visioner kanske är ute efter att leda och 

driva verksamheten i en viss riktning. Hur avdelningar för Human Resources (HR), ledning 

och chefer väljer att arbeta med värdegrundsfrågorna och hur förmedling och förankring sker, 

intresserar mig speciellt och är det jag kommer att fokusera på i min studie. Jag kommer att gå 

på djupet och undersöka om och hur HR, ledning och chefer konkret väljer att se till att 

budskapen genomsyrar verksamheten. Till min hjälp kommer jag att anta ett sociokulturellt 

perspektiv med begrepp som artefakter och medierande redskap som jag kommer att koppla 

till kommunikation, förankring och förmedling av värdegrunder. Säljö som är en av 

förespråkarna för mitt valda perspektiv skriver ”Vi formar oss själva och andra, vår etik och 

moral, i och genom kommunikation” (Säljö 2000, s.89).   

Argandoña beskriver att utan förankring och kommunikation av värden så kommer hela 

värdegrundsarbetet att vara meningslöst (Argandoña 2003, s.23). Han menar att alla 

medarbetare, genom det sociala samspelet, måste få ta del av och förstå vad värdegrunderna 

innebär för att kunna applicera och agera enligt dessa i praktiken. Därför sägs bland annat att 

ledning och chefer har ett stort ansvar att visa på gott föredöme och att aktivt leda och arbeta 

med diverse aktiviteter och redskap, för att tillgodose en sådan arbetsprocess (Beckius 2006, 

s.48).    

2. Syfte och frågeställningar 

Det finns många åsikter om värdegrundsbegreppet och vad värdegrundsarbete i organisationer 

handlar om. Det som ändå tycks vara gemensamt är att begreppet bör definieras och 

förtydligas ännu mer och att det, tillsammans med värdegrundernas innehåll, måste förmedlas 

och förankras i organisationen. Jag vill i min studie undersöka hur HR-avdelningar, 

organisationsledningar och chefer arbetar med förmedling och förankring när det gäller de 

gemensamma värdegrunderna i organisationen. Kan de fyra HR-personer jag intervjuat visa 

på något särskilt mönster i detta arbete? Finns det något som sticker ut och som kan tolkas 

som mer framgångsrikt än något annat?  

Förutom att fördjupa mig i tidigare forskning har jag valt att se förmedling och förankring ur 

det sociokulturella perspektivet, samt tagit hjälp av begreppen artefakter och medierande 

redskap när jag ska besvara mina frågeställningar. Enligt företrädarna för detta perspektiv 

konstrueras och existerar kunskap genom kommunikation, interaktion och samspel mellan 

människor. Konversationer är alltså det som människor i stor utsträckning lär genom och kan 

därför ses som sociala konstruktionsprocesser. Meningsskapande processer sker tillsammans 
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med andra människor och språket är en social produkt (Heide, Johansson & Simonsson 2005, 

s.138). 

”Om vi dissekerar ordet dialog ser vi tydligt kopplingen mellan kommunikation och lärande. 

Grekiska ”Dialogos”, där ”Dia” betyder ”gemensamt” och ”logos” som betyder ”skapa 

kunskap” (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.138).  

Med ovanstående citat och det faktum att kommunikation anses vara en av de viktigaste 

aspekterna när en organisation arbetar med värdegrunder, så kan jag dra kopplingar till både 

lärande och det sociokulturella perspektivet. Jag tror därför att jag med detta perspektiv kan få 

nya infallsvinklar kring förmedling och förankring och dess betydelse för värdegrundsarbetet.  

Mina frågeställningar har formulerats på följande sätt: 

- Hur arbetar organisationer med att förmedla och förankra gemensamma värderingar, 

och vilken betydelse har det för värdegrundsarbetet?  

- Hur kan förmedling och förankring av värdegrunder i organisationer förstås ur ett 

sociokulturellt perspektiv, med fokus på artefakter och medierande redskap? 

3. Tidigare forskning och bakgrund 

3.1. Forskningsfältet  

Enligt Thornberg lanserades värdegrundsbegreppet i och med de läroplaner som togs fram i 

början av 1990-talet. Man menade då att värdegrunderna främst handlade om lärares 

förhållningssätt och bemötande gentemot eleverna i syfte att påverka elevernas värderingar, 

normer och attityder och att stärka de demokratiska värdena hos eleverna, både som individer 

och kollektiv (Thornberg 2011, s.100–101). De första åren efter att värdegrundsbegreppet 

introducerades så fick det inte så stor uppmärksamhet. Det var först mellan år 2009 och fram 

till 2012 som det kom att bli en ökad användning av värdegrundsbegreppet i andra 

sammanhang än skolan, till exempel på arbetsplatser (Englund & Englund 2012, s.11–12, 

s.17).  

Idag räcker det med att man går ut på internet och går in på organisationers hemsidor så ser 

man ganska snart hur företagen gärna berättar om att de arbetar med värden, ledord, normer 

och visioner. Det verkar som att det är attraktivt både för potentiella nya medarbetare och för 

externa parter som kunder och leverantörer att man är strukturerad kring värdegrundsfrågor. 

Att man arbetar med värdegrunder i många organisationer idag tror jag har ökat möjligheten 
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och öppnat upp för ett väldigt spännande forskningsområde, inte minst inom 

arbetslivspedagogiken. Min egna erfarenhet av värdegrunder är att de har en fostrande och 

utvecklande roll, mycket tack vare det sociala samspelet som råder på arbetsplatser. Detta har 

gjort mig nyfiken att vilja ta reda på mer kring de pedagogiska aspekterna av 

värdegrundsarbete. Många jag har pratat med om ämnet pedagogik vet inte eller glömmer bort 

att det faktiskt inte bara rör skolans värld. Pedagogikämnet berör även andra delar av vår sfär 

såsom i vardagen, hemma och på arbetsplatser. Ett exempel på att pedagogiken även finns i 

värdegrunder är till exempel att värdegrundens metodik förutsätter en lärande organisation. 

”Lärande organisationer är organisationer där människor kontinuerligt utökar sin kapacitet att 

skapa resultat som de verkligen eftersträvar (Philipson 2011, s.160).  

Till min hjälp i den här studien har jag studerat tidigare forskning främst inom det 

pedagogiska området men också hittat intressanta texter inom sociologi, kommunikation, 

företagsekonomi och språkvetenskap. Meglino & Ravlin skriver om att skillnaderna i 

värderingar och åtgärder i värdegrundsarbete gör att det är svårt att upptäcka konsekventa 

relationer över den forskning som sker kring värdegrunder (Meglino & Ravlin 1998, s.367). 

Trots att det har gjorts tydliga framsteg vad gäller värdegrundsforskningen de senaste 10 åren, 

så framhåller författarna att det kanske inte har varit så bra som det borde. Detta med tanke på 

att värderingar brukar framhållas som det som påverkar allt från beslut, processer, 

organisationens etik och ledarskap (Meglino & Ravlin 1998, s.385). 

3.2. Vad handlar värdegrunder om? 

”Företag som arbetar med att utveckla och forma en fungerande etik, en företagsetik, kan 

beskrivas som värdedrivna. Etik bygger på klara och tydliga värden. Den samling värden 

som ligger till grund för att företagsetiken kallas värdegrund” (Philipson 2004, s.29). 

Värderingar är ofta det som utgör kriterier för hur vi uppfattar människor, idéer, handlingar 

och situationer och sedan faktiskt agerar (Thornberg 2011, s.102). Värderingar kan ses som 

implicita, det vill säga att de finns inom oss men som vi sällan pratar om. Att tala om våra 

egna värderingar kan vara komplicerat, då det innebär att vi måste ifrågasätta våra egna 

motiv, känslor och tabun (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.43). Vi tvingas då in i en 

process då vi kontinuerligt måste reflektera och ta ställning till våra värderingar när vi hamnar 

i vissa situationer. Val och beslut är kanske sådant som verkligen sätter våra värderingar på 

prov och det som sedan motiverar oss att välja ett av dessa alternativ. Värderingar och värden 

bestämmer våra preferenser och därmed även våra prioriteringar (Philipson 2011, s.23). 
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Men hur funkar det då när en organisation tillsammans ska skapa gemensamma värderingar? 

Plötsligt ska man som anställd och/eller som chef välja att handla på ett sätt som gagnar 

företaget eller organisationen. Det mest optimala är att det som är värdefullt och 

eftersträvansvärt för företaget eller organisationen också stämmer med de anställdas 

värderingar, vad de tycker är värdefullt för dem själva. Detta anses vara det värdebaserade 

ledarskapets kärna (Philipson 2011, s.28).  

”Att leda med värden handlar om att få energin i företaget att flöda i likartad riktning. Det är 

detta som värdegrunder ska hjälpa till att skapa” (Philipson 2011, s.148). När företag och 

organisationer väljer ut vissa värderingar så bestämmer dessa sedan riktningen för vilka 

handlingar och attityder som man vill främja hos medarbetarna (Philipson 2011, s.39). I och 

med detta så inser många organisationer idag att värden är ett bra sätt att leda verksamheten. 

Värdegrundsarbetet är därmed ett sätt att formalisera beteende för att det inte ska variera så 

mycket, för att kunna förutsäga och styra, för att kunna samordna aktiviteter och för att 

säkerställa kvalitet.  

Externt handlar det också om att säkerställa att kunder behandlas rättvist (Hofstede, Hofstede 

& Minkov 2011, s.383). Nyström Hägg skriver också om att värdegrundstexterna förutom 

styrdokument kan liknas med marknadsföringstexter där man till externa parter ger ett löfte 

om en viss kvalitet eller att man vill skapa ett förtroende (Nyström Hägg 2015, s.13). Just när 

det gäller kunder och leverantörer är värdegrundstexter ett sätt att presentera sig på ett positivt 

sätt, där man som organisation berättar att man till exempel är lojala eller engagerade 

(Nyström Hägg 2015, s.1).  

Företag och organisationer kan arbeta med värdegrundsfrågor på olika sätt och med hjälp av 

olika kanaler. Min egen erfarenhet är att många organisationer formulerar värdegrunder och 

skriver ner dessa i olika former av dokument. Ofta hamnar de på intranät och dyker upp i 

samband med introduktion av nyanställda eller på konferenser. Så vad står i dessa texter? Det 

kan vara allt ifrån korta ord till långa texter. Philipson beskriver att värdegrunden bör bestå av 

tre delar; tydliga grundvärden, en vision och ett antal handlingsprinciper (Philipson 2011, 

s.186). Syftet med dessa texter är precis som jag tidigare tagit upp, att reglera människors 

beteende gentemot varandra, inom eller utom den egna organisationen (Nyström Hägg 2015, 

s.2). 

En förutsättning för att värdegrunderna ska nå ut och förankras i organisationen är 

kommunikation. Det är inte lätt att förstå och ta till sig ord och meningar som dessutom 
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kanske inte har ett konkret eller logiskt sammanhang. Dessa komplexa budskap, som 

värdegrunder oftast är, måste därför tolkas, förädlas och förklaras för att de ska få en 

meningsfull koppling till det dagliga arbetet. Om det inte finns någon som ser till att denna 

tolkning görs finns en risk att dessa budskap förlorar sin styrande och sammanhållande effekt 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.102). Väldigt många gånger har jag sett och hört 

upprörda kollegor som tycker att det här med värdegrunder är ”fina ord” och ”slöseri med 

tid”, men möjligtvis beror det på att de inte har fått förklarat på vilket sätt dessa värdegrunder 

kan påverka och hjälpa dem att handla och agera? Detta får jag möjlighet att återkomma till 

senare i den här studien. 

3.3. Begreppen ”Normer”, ”Vision” och ”Organisationskultur” 

Ofta kommer man i kontakt med flera olika begrepp i samband med värdegrunder. Vad är till 

exempel skillnaden mellan normer, värderingar och organisationskultur? Och är vision och 

värdegrundsarbete samma sak inom organisationer? När jag sökt efter tidigare forskning kring 

ämnet värdegrunder och värdegrundsarbete så är det flera likvärdiga begrepp som ofta dyker 

upp. Därför känns det viktigt att definiera dessa och känna till skillnaderna. 

Ofta används termerna norm och värdering utan att man gör skillnad mellan dem. Normer ska 

ses som beteenderegler som gäller inom en grupp eller kategori människor och handlar om det 

som är etiskt viktigt (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.51). Likaså handlar det om vad 

som anses normalt och lämpligt utifrån ett visst sammanhang, tidpunkt och situation. Min 

känsla är att normer handlar mer om vad som anses normativt, medan värderingar kan ses 

som något mer riktat mot vad man till exempel vill åstadkomma inom en organisation. När 

det gäller normer och gränserna för vad som anses vara lämpligt respektive olämpligt 

beteende, så kan dessa förändras. För även om det finns en tröghet i normomvandlingen så är 

inga normer stabila. De är föränderliga bland annat för att det finns många normer som är 

motsägelsefulla (Martinsson & Reimers 2008, s.10).  

”En stark, delad vision är bra för organisationen på alla nivåer” (Heide, Johansson & 

Simonsson 2005, s.122). Visionen beskriver organisationens eller företagets ändamål det vill 

säga vilka behov man avser att tillfredsställa hos medarbetare, uppdragsgivare, kunder och 

andra intressenter. Visioner kan ge anställda en känsla av måluppfyllelse vilket driver och 

motiverar dem i sitt dagliga arbete (Heide, Johansson & Simonsson. 2005 s.122). Mitt sätt att 

beskriva sambandet mellan värdegrunder och visioner är att värdegrunderna kan ses som ett 

underlag för hur visionen utformas och att man kan se visionen som en mer utvecklad och 
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konkret framtidsplan av värdegrunderna. Philipson beskriver på samma sätt visionen som att 

den ska tala om hur man ser på framtiden och på vilket sätt organisationen ska bidra till att det 

blir verklighet (Philipson 2011, s.39).  

Slutligen – alla organisationer har en företags- eller organisationskultur. Hofstede, Hofstede 

och Minkov beskriver att det inte går att undvika fenomenet kultur.  

”Att utforma gemensamma regler, även om de aldrig nedtecknas är en förutsättning för 

gruppens överlevnad. Hur denna kultur kommer att se ut beror till stor del på slumpen 

men påverkas också av de värderingar som finns representerade inom gruppen” 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.29).    

Organisationskultur innefattar de gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation tack vare att medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.86). 

Philipson menar då att kulturen består av de värden som tillsammans utgör grund för 

företagets eller organisationens agerande inåt och utåt (Philipson 2011, s.41). Så vad menas 

då med en ”god kultur”? Med detta menas en organisation eller ett företag som har hög grad 

av värderingsgemenskap mellan de anställda och mellan ledning, chefer och medarbetare 

(Philipson 2011, s.43). Man kan säga att kulturens kärna utgörs av gemensamma värderingar 

och för mig handlar begreppet organisationskultur om något övergripande för att beskriva och 

förklara hur man skapat ett sammanhang eller en verksamhet där medarbetare beter sig, 

handlar och agerar på vissa sätt (Hofstede, Hofstede & Minkov 2011, s.26).  

3.4. Olika röster om värdegrunder 

Det finns mycket ny forskning som visar på att företag som jobbar med värdegrunder och 

integrerar de anställda i värderingar, är de som är mest framgångsrika. Företag med 

överenskommen värdegrund har medarbetare som känner att insatserna betyder något i större 

sammanhang och att man då är beredd att satsa mer på sitt arbete (Philipson 2004, s.62). För 

att detta ska bli verklighet krävs det att man arbetar på ett bra och strukturerat sätt med 

värdegrundsfrågorna, vilket i stora drag är det som jag har velat fokusera på i den här studien. 

Beckius skriver i sin avhandling att om företagsetik ska ha inflytande i en operativ 

verksamhet så förutsätts det att man skapar en förankring i den verksamhet som bedrivs. Han 

poängterar att företagsledningen har ett stort ansvar och att det är viktigt att de föregår med 

gott exempel (Beckius 2006, s.48). Mycket av den forskning jag har läst verkar peka på just 

vikten av förankring och det ansvar ledningen har för detta. Att företagsetik och reflektion 
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genomsyras som en naturlig del i verksamheten anses också vara viktigt (Beckius 2006, s.33, 

s.59). Lifmark nämner även han i sin avhandling att det finns en frånvaro av dialog och 

ömsesidighet när det gäller värdegrunder (Lifmark 2010, s.50). Han skriver främst om skolans 

värld och fokuserar på emotionella aspekter av lärares värdegrundsarbete. Det som är 

intressant i Lifmarks text är att han markerar att för mycket fokus på värdegrundsuppdraget 

kan begränsa elevers möjligheter att leva gott och att lärare därför måste ha genomtänkta svar 

på varför värdegrundsarbete bör bedrivas (Lifmark 2010, s.300–301). Att gå till botten och 

beskriva begreppet värdegrundsarbete känns som något återkommande inom 

värdegrundsforskningen. Lifmark skriver dock att det positiva med värdegrunder är det 

förebildliga, det vill säga att de ger hopp och självrespekt, att man kan bidra med något gott i 

andras liv (Lifmark 2010, s.310). Ytterligare en forskare som diskuterar mycket kring dialog 

är Argandoña. Han säger att det är bra att börja prata om värden då det kan ses som en 

startpunkt för en dialog som det med största sannolikhet kommer något gott ur (Argandoña 

2003, s.15). Han beskriver i sin artikel steg för steg hur man bör arbeta med 

värdegrundsarbete, om värden kan ses som stabila och hur man bör arbeta med förändring av 

värden (Argandoña 2003, s.18). Den viktiga kommunikationen sägs handla om att kunna få 

fram komplexa och tvetydliga budskap i organisationen, och i och med detta kan inte chefen 

nöja sig med enkelriktad kommunikation från chef till medarbetare. Chefer i organisationer 

måste därför bjuda in och stimulera till dialog (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.102–

103). Att bli delaktig av värdegrunden och kunna förmedla den i det praktiska arbetet sker i 

olika steg skriver även Hammare i sin artikel och hänvisar till en personalgrupp han studerat 

(Hammare 2010, s.25). Enligt Philipson visar forskning att om värdegrunder inte är 

uppbyggda på ett korrekt sätt kommer den förväntade effekten på prestationsförmågan att 

utebli (Philipson 2004, s.186). Värden bör bland annat vara få, konsekventa och accepterade 

av ledning och anställda, och det är av stor betydelse att värdena är integrerade i 

verksamheten (Argandoña 2003, s.22–23).  

Nyström förklarar värdegrundsdokumentens uppsving i Sverige som att; ”Värdegrundsarbetet 

är ett uttryck för ett nytt slags ledarskap där en central uppgift för ledaren är att påverka 

uppfattningar hos de anställda” (Nyström Hägg 2015, s.3). Det förväntas att medarbetare ska 

vara delaktiga och kreativa, men att organisationsledningar också kan använda sig av 

värdegrunder för att försäkra sig om att ingen avviker från den utstakade vägen. I det 

perspektivet blir värdegrundstexterna viktiga styrdokument (Nyström Hägg 2015, s.3). Hon 

tar också upp svårigheten med värdegrundstexter – att det ofta är en stor mängd värdeladdade 
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ord ”utan konkret referens”, vilket gör att det är svårt att få värdegrundstexter meningsfulla 

(Nyström Hägg 2015, s.13). En färsk studie visar också att det finns förbindelse mellan 

handlingar å ena sidan och värderingar å den andra, innebärande att värderingar hela tiden 

påverkar valet av handlingar hos den enskilde (Philipson 2011, s.26). 

Det verkar alltså som att värdegrundsarbete ställer höga krav både på ledning och på de 

anställda och tidigare forskning tar upp båda dessa sidor. Brytting skriver att arbetslivet idag 

framstår som ett ”moraliskt rum” eftersom att det är här som individer tvingas ta ett personligt 

ansvar för ”det gemensammas bästa” och inte sätta sina egna värderingar främst (Brytting 

2005, s.109).  

3.5. Värdegrundsarbete – problem och hinder 

Att synliggöra problem och våga konfrontera saker ser jag som ett bra och effektivt sätt att 

komma fram till lösningar och att utveckla processer. Under studiens gång har jag reflekterat 

över sådant jag tycker mig se skapar de största problemen med värdegrundsarbete i 

organisationer. Det kan tyckas vara enkelt när det till största del handlar om kommunikation, 

definition och förankring, men jag är övertygad om att de största utmaningarna finns där de 

mänskliga och sociala processerna är centrala. Nedan följer en kort sammanfattning av det 

som för mig är viktigt att ta i beaktande för fortsatt analys och diskussion. 

Att det råder en del tveksamheter kring begreppen värdegrunder och värdegrundsarbete är 

ganska uppenbart för mig, dels med tanke på egna erfarenheter, dels med hänvisning till 

tidigare forskning inom värdegrunder. Tveksamheterna är till och med så stora att till exempel 

Thornberg skriver en artikel om det. I artikeln, ”Värdepedagogik”, beskriver han att det 

svenska begreppet ”värdegrundsarbete” dels saknar förbindelse till den internationella 

diskursen (Thornberg 2004, s.102), dels att det är ett ”problematiskt och otympligt begrepp” 

som är en uppsättning värden som formulerats i ett visst skolpolitiskt sammanhang. Begreppet 

värdepedagogik tycker han istället inrymmer både det explicita och implicita, och för oss 

närmare den internationella pedagogiska diskursen inom detta område (Thornberg 2004, 

s.111). 

Philipson nämner att många grundvärden i företag nästan aldrig är tydligt definierade eller att 

förhållandet mellan dessa inte är klargjorda. Problemen med otydliga styrande värden är att 

varken medarbetare eller intressenter förstår varför besluten ser ut som de gör (Philipson 

2011, s.33). Konsekvensen blir då att man inte vet vad de betyder och organisationens vision 

blir oklar (Philipson 2004, s.40). Det kan skapa en känsla av att inte vara delaktig, och att det 
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som medarbetaren utför inte blir viktigt för att det inte finns en självklar kontext. När 

värdegrunder dessutom kräver mycket av medarbetare med ett personligt ansvar för att 

värdegrunderna upprätthålls, blir förvirringen ännu större. När det gäller det gruppspecifika 

samvetet så hävdar Brytting att det går att forma ett visst bestämt samvete i slutna 

gemenskaper och att ledare kan utnyttja detta (Brytting 2005, s.109). I och med det kan man 

se en fara i att värdegrunder kan användas som ett verktyg för att utöva makt över de anställda 

som såklart kan missbrukas. Flera kritiska forskare menar att kommunikation i allra högsta 

grad är ett maktverktyg. De menar att organiseringen, kommunikationen och de 

meningsskapande processerna skapar och reproducerar vissa verklighetsbilder. Detta i sin tur 

skapar låsningar till somliga bilder som begränsar organisationsmedlemmarna (Heide, 

Johansson & Simonsson 2005, s.61).  

Jag har tagit upp det tidigare, men ofta verkar det förekomma missförstånd i samband med 

värdegrundsarbete. Medarbetarna tror att ledning och chefer har helt andra värderingar än vad 

de faktiskt har. Dessa missförstånd inverkar så klart negativt på en rad olika saker, till 

exempel effektiviteten i arbetet och ledarskap och de anställdas arbetstillfredsställelse. Detta 

kan i sin tur slutligen inverka på kvaliteten i prestationerna (Philipson 2011, s.119). Av detta 

kan man alltså utläsa att rätt kommunikation och förankring av värdegrunder i förlängningen 

också ger goda resultat vad gäller kvalitet. I verkligheten har det nämligen visat sig att chefer 

och medarbetare på många punkter har mycket liknande värderingar (Philipson 2011, s.121). 

Att undersökningar också visar att förtroende för ledning och chefer inte sällan är ganska lågt, 

kan man se som en naturlig följd av mycket av dessa problem och missförstånd (Philipson 

2011, s.118). 

Att uttrycka budskapen och säkerställa att de kommer fram på rätt sätt är också kritik som 

ledningar och ledningsgrupper bör arbeta aktivt med. Kommunikationsproblemet i många 

organisationer idag är inte att det saknas information, utan att det är svårt att tolka och skapa 

mening kring den stora och komplexa mängd som finns tillgänglig (Heide, Johansson & 

Simonsson 2005, s.102). Ofta verkar det finnas problem med att ledning och chefer inte 

förstår hur svårt det är att kommunicera på ett effektivt sätt. De tror, eller snarare hoppas, att 

anställda ska förstå budskapen utan att ha tagit emot ordentlig information. Den största 

svårigheten är språket, då man ofta använder sig av ord och termer som uppfattas som oklara 

eller helt enkelt obegripliga (Philipson 2011, s.150). 

Jag tänkte inte gå in djupare kring förändring av värden utan bara konstatera att detta kan vara 

ett stort problem för oss individer. Eftersom man tror att värden har ett betydande inflytande 
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på den affektiva och beteendemässiga responsen hos individer, så kan förändrade värden i en 

organisation förklara en mängd olika sociala missförhållanden. Personalproblem på 

arbetsplatser och en påstådd ökning av oetiska affärsmetoder tycks vara några exempel på det 

(Meglino & Ravlin 1998, s.351). 

4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1. Mitt val av teori  

Studiens frågeställningar handlar om vilken roll förmedling och förankring har för att en 

organisation ska genomsyras och drivas av värdegrunder. Om man enligt mitt antagande att 

värdegrundsarbetet och dess tillvägagångssätt kan ses som viktiga artefakter eller medierande 

redskap, så hoppas jag att det kan ge mig och den här studien nya infallsvinklar vad gäller 

vilken roll förmedling och förankring spelar i värdegrundsarbetet.  

Inom det sociokulturella perspektivet, sätter man inte likhetstecken mellan information och 

kunskap. Det framkommer ganska tydligt i den tidigare forskningen kring värdegrunder att så 

är även fallet med den här typen av arbete i organisationer, det vill säga att bara för att en 

ledare framhåller information kring värden så är det inte säkert att medarbetare tar till sig 

budskap på ett korrekt och effektivt sätt. Det krävs alltså tolkning, reflektion och 

meningsskapande för att vi ska kunna erhålla nya kunskaper som vi sedan kan använda oss av 

i praktiken. Kunskaperna finns inte där ute som objektiva fakta utan skapas istället genom att 

vi väljer ut vissa frågor eller fenomen som vi anser är viktiga och tillskriver dem vissa 

betydelser. Olika personer har olika kunskaper beroende på deras perspektiv, tidigare 

erfarenheter, kunskaper och åsikter (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.138). Det som 

både värdegrundsarbete och det sociokulturella perspektivet har gemensamt är att 

kommunikation, språk och det sociala samspelet är det mest centrala aspekterna för 

utveckling, lärande och praktisk handling. Nedan följer en introduktion till det sociokulturella 

perspektivet. 

4.2. Det sociokulturella perspektivet 

Jakobsson skriver att man gärna klumpar ihop närbesläktade sociokulturella teorier till en 

enhetlig och gemensam teori, varför det sociokulturella perspektivet känns som en bättre 

benämning (Jakobsson 2012, s.152). Några exempel på forskare som företräder det 

sociokulturella perspektivet är Lev Vygotsky, Roger Säljö och Etienne Wenger. 
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”En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, mänskligt 

tänkande och handlande är att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar 

sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan kollektiv och individ 

är då i fokus” (Säljö 2000, s.18).   

Människan är en genuint kommunikativ varelse som från början är inriktad mot att samspela 

med andra (Säljö 2000, s.36). Kommunikation – och då särskilt språklig sådan – är ett sätt att 

representera världen för oss själva och för andra, ett sätt att göra den tillgänglig för diskussion 

och att lyfta fram de aspekter och perspektiv på händelser som är intressanta i en given 

situation (Säljö 2000, s.118). Därför kan det antagas att kunskap alltid är kopplat till en 

situation och att vi följaktligen alltid lär oss i relation till den sociokulturella miljö där 

kunskapen är tänkt att användas. Mycket av det lärande som sker i organisationen resulterar i 

tysta kunskaper eller erfarenhetskunskaper. Tysta kunskaper är till exempel oskrivna regler, 

relationer, synsätt och värderingar (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.139). 

Lev Vygotsky, som kan ses som fadern till det sociokulturella perspektivet, beskriver det 

sociala lärandet för högre mentala funktioner där språk och minne är det som gör oss till 

människor. Språket ses som centralt för all utveckling och eftersom att vi lär av att göra saker 

tillsammans med andra är språket involverat även när vi lär oss praktiska göromål. I grunden 

skulle vi heller inte kunna tänka och handla utan det språk som vi lär oss genom social 

interaktion. Inom de sociokulturella teorierna kan man säga att lärandet har två sidor; en 

kognitiv och en social sida, varav den sociala måste komma först. Det betyder att människan 

utvecklas genom att först göra något tillsammans med andra, därefter själv, och då bidrar hon 

också med något eget, något nytt (Blåsjö 2004, s.29–30).  

På samma sätt berättar Säljö att vi genom våra språkliga handlingar definierar och löser 

problem, diskuterar och genomför olika handlingar (Säljö 2000, s.91). Språket, men 

framförallt förmågan och möjligheten att se perspektiv och kontextualisering, är det som utgör 

människans främsta kunskapsresurs (Säljö 2000, s.89). Värdegrundsarbetet och det 

sociokulturella perspektivet har helt klart kommunikation och språket gemensamt då det 

bygger på att människor tillsammans i en organisation genom kommunikation, interaktion och 

språkliga handlingar med varandra kan skapa, ta till sig och utveckla värdegrunder. Genom att 

värdegrunderna måste förankras och kommuniceras på ett tydligt och effektivt sätt så kan jag 

också konstatera att kommunikationen och språket är nyckeln till framgång i det här arbetet. 
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Något annat som gör det sociokulturella perspektivet intressant när man studerar 

värdegrundsarbete är det som Säljö menar, nämligen att inte finns en enkel och värdefri 

kunskap som avspeglar världen på ett neutralt sätt. Därför har kunskap i ett sociokulturellt 

perspektiv ett intimt samband mellan kulturella värden och etiska antaganden (Säljö 2000, 

s.89), vilket är precis det jag berör i den här studien. 

”Vi formar oss själva och andra, vår etik och moral, i och genom kommunikation” (Säljö 

2000, s.89). Att lära sig i ett sociokulturellt perspektiv är att tillägna sig delar av dessa sätt att 

formulera och förstå verkligheten och att kunna använda dem för praktiska syften (Säljö 2000, 

s.101). Vad jag har förstått så är det ovanstående något som värdedrivna organisationer siktar 

mot – att man löpande ska kommunicera kring, reflektera och anta värden för att sedan kunna 

applicera och agera i enlighet med dessa i det vardagliga arbetet. Säljö menar nämligen också 

att de sätt att resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion använder vi också 

senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer (Säljö 2000, s.105–

106).  

Något som framkommer inom det sociokulturella perspektivet är fokuseringen på relationen 

mellan lärande och arbete. De är nära sammanknutna, då lärande inte ska ses som isolerat till 

särskilda tillfällen till exempel när vi går en kurs. Lärandet sker hela tiden, automatiskt och 

kontinuerligt i alla mänskliga aktiviteter (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.138). Ofta 

talas det idag om ”communities of practice” som på svenska kan översättas till 

praktikgemenskaper och som är gemensamma kunskaper och praktiker inom ett visst område 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.140). Dessa praktikgemenskaper har två funktioner 

för organisationslärandet; kunskapsspridning och produktion av nya kunskaper. Kunskapen 

produceras, reproduceras och förmedlas när medlemmarna interagerar och kommunicerar. 

Återigen så innebär det att lärandet är närvarande i informella situationer som vi inte alltid 

tänker på såsom samtal i personalrummet, i korridoren eller under lunchen (Heide, Johansson 

& Simonsson 2005, s.140).   

Wenger skriver också om vikten av praktikgemenskaper och att skapa processer och policys, 

men att det i slutändan är det praktiska handlandet och utövandet som producerar resultatet, 

inte själva processerna eller policydokumenten (Wenger 1998, s.243). För en organisation 

som arbetar med värdegrunder så är Wengers antagande troligtvis något att tänka på. 

Värdegrunder måste kommuniceras och förankras i organisationen, regelbundet diskuteras 

och bli till konkret handlande för att det ska ge något både för ledning, chefer och 

medarbetare. Wenger säger därför att utmaningen blir att processerna och policydokumenten 
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ska stötta snarare än att vara kunskapsförmågan när det gäller praktiskt lärande (Wenger 

1998, s.243).  

Forskare inom nätverk och lärande har ett stort intresse för det sociokulturella perspektivets 

fokusering på kulturens, relationers och artefakters betydelse för lärandet som utgångspunkt 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.140). Det sistnämnda, artefakter, är det som min 

andra frågeställning i den här studien handlar om. Mitt antagande är att man i enlighet med 

det sociokulturella perspektivet skulle kunna se värdegrunder som artefakter och medierande 

redskap. Kan jag med detta antagande se på förmedling och förankring på ett annat sätt och få 

nya infallsvinklar?  

4.3. Artefakter och medierade redskap 

Tanken, medvetandet och den materiella världen ses som en helhet inom sociokulturella 

teorier och det görs ingen uppdelning mellan dessa. Artefakter och kulturella produkter står 

därför i ömsesidig kontakt med oss och påverkar och möjliggör tänkandet (Säljö 2000, s.153). 

Säljö beskriver en artefakt som intellektuella och fysiska verktyg eller redskap som vår vardag 

är fylld av (Säljö 2000, s. 29–30). Mediering, eller mediering genom artefakter är ett centralt 

begrepp inom sociokulturella perspektiv och beskriver just samverkan mellan människors 

tänkande och handling och de kulturella produkterna (Jakobsson 2012, s.156).  

Så vad är då artefakter? Det finns många olika definitioner av en artefakt, men Säljö beskriver 

det som verktyg eller redskap som hela vår vardag är fylld av. Det kan handla om både 

intellektuella och fysiska redskap som hjälper oss att organisera våra liv. Det är också så att 

materiella resurser går hand i hand med utvecklingen av idéer och intellektuella kunskaper, så 

därför vilar många av våra gemensamma kunskaper och insikter i de fysiska redskapen (Säljö 

2000, s.29–30). Dessa artefakter har skapats genom interaktion mellan människor och den 

materiella världen men också för att de är involverade i en pågående och ständig utveckling 

(Jakobsson 2012, s.154).  

Medierande redskap är resurser man använder för att delta i sociala praktiker och 

praktikgemenskaper. Redskapen kan vara fysiska hjälpmedel som datorn eller telefonen, men 

många är språkliga – verbalspråkliga som berättelsen eller språkliga i en annan bemärkelse 

som till exempel matematiska tecken. Även texter fungerar som medierande redskap (Blåsjö 

2004, s.31). Mitt antagande är att både värdegrunderna i sig, men också värdegrundtexter kan 

ses som ett verktyg som skapats genom människors tänkande, handlande och interaktion med 

andra. Värdegrunderna, det vill säga artefakten bidrar sedan till en fortsatt utveckling och 
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kunskap både individuellt och kollektivt. Om man ska beskriva lärande utifrån mediering så 

handlar det om att se lärprocesser som interaktionen mellan medierande resurser, vårt 

tänkande och våra handlingar (Jakobsson 2012, s.156).  

De medierande redskapen är utformade under en viss tid inom en viss grupp. Därmed är de 

dynamiska och specifika för olika grupper, tider och sammanhang (Blåsjö 2004, s.31). 

Värdegrunder och redskapen för värdegrundsarbetet bör ses som dynamiska, då värdena kan 

och bör förändras eftersom att de är beroende av omständigheter som till exempel förändring 

av rutiner eller omstruktureringar i organisationen (Argandoña 2003, s.18).  

Medierande redskap har med kunskap att göra på flera sätt, dels måste människor alltså lära 

sig att använda varje specifikt redskap i varje miljö där det förekommer, dels utgör de medel 

för att bygga kunskap med andra (Blåsjö 2004, s.32). Värdegrunder är unika för varje 

arbetsplats och formas tillsammans av individer, och är ett redskap för att tillsammans skapa 

och värna om en miljö och kultur som ska råda inom organisationen. Det i sin tur bidrar sedan 

till att vi lär oss, både individuellt samt tillsammans med och utav våra kollegor. 

Lärandet av medierande redskap kan ses som en process som till slut kan innebära 

appropriering, det vill säga att individen gör redskapet till sitt eget. Dock är det inte alltid som 

lärandeprocessen når detta stadium eller som individen är motiverad till appropriering. Något 

som kan göra att lärprocessen inte når detta stadium är till exempel brist på motivation eller 

att de medierande redskapen förknippas med grupper som individen inte känner samhörighet 

med (Blåsjö 2004, s.33). Appropriering är precis det man borde vilja uppnå med 

värdegrundsarbetet i organisationen – att värdegrunderna ska förvandlas till något som 

individerna agerar och handlar efter i arbetssituationer utan att de faktiskt tänker på det. 

5. Metod 

5.1. Analysmetod 

När jag har analyserat mitt material så har jag tagit inspiration av fenomenografisk 

analysmetod. Fenomenografi är en forskningsansats som används främst inom pedagogisk 

och didaktisk forskning och som har tagit upp olika idéer från den kontinentala traditionen 

och inspirerades under 1970-talet av inlärningspsykologi, gestaltningspsykologi och varianter 

inom kritisk teori. Forskningsansatsen är konkret och Kroksmark beskriver att den förutsätter 

att det finns företeelser och fenomen i världen som har olika innebörd för olika människor. 
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Under 1980-talet knöt fenomenografin även an till psykoanalys och fenomenologi 

(Kroksmark 2007, s.4–5).  

”Fenomenografin är primärt en forskningsmetodisk ansats som är relaterad till hur människor 

uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade innehåller är det centrala” 

(Kroksmark 2007, s.5). Det som citatet står för tycker jag är relevant för min studie då jag 

varit ute efter att ta reda på hur människor, i det här fallet hur personer på HR-avdelningar 

uppfattar och arbetar med värdegrundsarbete och förankring och förmedling av dessa värden. 

Inom ansatsen som är en avbildande, beskrivande ansats så handlar det inte om att ta reda på 

hur något egentligen är, utan att främst intressera sig för att förstå hur något kan vara i ett rent 

mänskligt perspektiv (Kroksmark 2007, s.6). 

Fejes & Thornberg presenterar en fenomenografisk analysmodell beståendes av sju olika steg 

som jag delvis har tänkt på när jag analyserat det empiriska materialet. Det jag tycker har varit 

bra är framförallt att jämföra olika passager, det vill säga stycken ur intervjuerna. Skillnader 

och likheter inom intervjumaterialet letas då upp, grupperas och man försöker då samla ihop 

allt för att relatera dem till varandra (Fejes & Thornberg 2015, s.169). Man fokuserar sedan på 

att ”finna essensen” i de olika kategorierna, det vill säga kärnan av likheter. Till detta kopplas 

kärnfulla citat som tas från de passager man hittat i intervjuerna, vilket jag finner är ett bra 

sätt att arbeta med text på. Materialet och det som kommit fram i analysen förklaras sedan 

med den valda teorin, i mitt fall, det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling 

(Fejes & Thornberg 2015, s.170–171). 

5.2. Kvalitativa intervjuer 

Åsberg visar i ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den 

delen” sitt missnöje med att metoder kan kallas kvalitativa eller kvantitativa. Han anser 

snarare att det handlar om datainsamlande förfaringssätt, vilket jag kan hålla med om (Åsberg 

2001, s.271). I denna text kommer jag dock att benämna min studie för det man traditionellt 

sätt skulle säga är kvalitativt. Eftersom att jag vill få insikt om hur individer i organisationer 

ser på värdegrunder så är kvalitativa intervjuer det som jag ser som mest naturligt att utföra.  

”Genom att fråga andra människor om exempelvis vad de gör eller hur de upplever ett 

fenomen kan forskare och studenter få de nödvändiga kreativa uppslagen till sitt fortsatta 

arbete” (Ahrne & Svensson 2015, s.34). Intervjuer är centrala för samhällsvetenskaplig 

forskning och det som utmärker kvalitativa studier är ”att ge rika, flerdimensionella 

beskrivningar, som praktiskt taget aldrig innehåller strikt mätbara variabler” (Sohlberg & 
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Sohlberg 2013, s.111). Positivt för den kvalitativa intervjumetoden är också att man fritt kan 

välja i vilken ordning frågorna ska ställas och att man kan ta hänsyn till situationen på ett helt 

annat sätt (Ahrne & Svensson 2015, s.38). 

5.3. Tillvägagångssätt 

Tack vare internets utveckling så har nya former av intervjuer vuxit fram (Ahrne & Svensson 

2011, s.41). Jag har i den här studien använt mig av e-mailintervjuer för att samla in data. Min 

tanke från början har varit att det här inte skulle vara en enkätundersökning utan att jag mer 

har varit ute efter att ställa frågor som informanterna sedan kunde reflektera och fundera kring 

för att sedan skriva ner. Som jag ser det finns det många positiva aspekter med att göra just e-

mailintervjuer. Till exempel så kan intervjupersonerna i lugn och ro reflektera kring frågorna 

och besvara dessa i egen takt. Man kan komma tillbaka efter en tids fundering och 

komplettera med mer uttömmande svar. De personer jag har intervjuat innehar befattningar 

antingen som HR-chef eller HR-specialist vilket gör att de har ett pressat schema och ont om 

tid. Därför har detta intervjuförfarande varit ett effektivt sätt att få ut information och 

erfarenheter från dessa personer. De har också själva kunnat läsa igenom sina svar och se över 

sina formuleringar så att deras åsikter kommit fram ordentligt. Nackdelarna med e-

mailintervjuer kan vara att svarsfrekvensen lätt kan bli skev, att e-mailen kan hamna i 

spamkontroll eller att de inte kommer fram ordentligt (Ahrne & Svensson 2011, s.41). Det 

kan vara så att man måste påminna informanterna om att skicka in svaren och att man på så 

sätt måste vänta in för att kunna gå vidare i analysprocessen. För att säkerställa att dessa 

parametrar inte har varit problematiska har jag sett till att skicka förfrågan om deltagande i 

studien till fler potentiella informanter än vad jag egentligen ansett att jag behöver. Jag har 

sett till att få bekräftat av informanterna att de fått intervjufrågorna och även i god tid skickat 

påminnelser om intervjusvar. 

5.4. Urval 

Inför studien har jag har i första hand gjort ett kriterieurval där jag letat rätt på informanter 

som jag känt till arbetar med värdegrundsfrågor. Genom sökningar på internet har jag hittat 

intressanta organisationer och jag har medvetet letat efter organisationer i olika branscher för 

att få en bred syn kring frågeställningarna. Jag har också gjort ett bekvämlighetsurval då jag 

delvis använt mig av personer jag känner för att komma i kontakt med ett par av företagen. 

Med tanke på att detta är en mindre studie med knappt om tid så ansåg jag att det var ett 

lämpligt förfarande. Jag skickade ut förfrågan till totalt sex stycken organisationer och deras 
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HR-chefer och HR-specialister varav fyra stycken representanter från fyra olika 

organisationer slutligen valde att delta i studien som informanter.  

5.5. Forskningsetik 

Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen 

som alla är legitima (Hermerén 2011, s.10). Jag har varit noggrann med att informanterna som 

berörts av studien har varit väl informerade om vem jag är och vad studien handlar om. Detta 

brukar man tala om som samtyckeskravet. Samtycket sker enligt Forskningsrådet normalt sett 

skriftligen (Hermerén 2011, s. 44). Efter att jag skickade ut ett brev med utförlig information 

så inhämtades samtycke via Södertörns högskolas samtyckesmall. I den framkommer det 

bland annat att informanten när som helst under studien kan välja att avbryta sin medverkan. 

Vid intervjuer, som jag använder mig av, kan jag skydda informanternas identitet genom 

användning av kodnycklar och att svaren maskeras och anonymiseras, vilket jag har valt att 

göra i min studie (Hermerén 2011, s.46). Vetenskapsrådet pratar då om anonymisering och 

avidentifiering som handlar om att inte kunna härleda datainsamlingssvar till informant 

(Hermerén 2011, s.67). Detta har jag alltså arbetat med från första början för att slippa risken 

att hamna i forskningsetiska dilemman. Att stanna upp och reflektera kring etiska 

frågeställningar är något jag har prioriterat under hela processen. 

”När forskarna ställer nya frågor, använder nya metoder och arbetar med nya material 

aktualiseras nya forskningsetiska problem” (Hermerén 2011, s.45), vilket har varit ett viktigt 

argument för mig att regelbundet reflektera och analysera under processens gång. 

Vad gäller konfidentialitet så har jag också varit noggrann med att alla uppgifter som 

anskaffats har bevarats och redovisas på ett sätt så att informanterna inte kan identifieras av 

utomstående (Ahrne & Svensson 2011, s.31). All information och datamaterial som 

framkommit under studiens process har fått användas i forskningssyfte vid mitt 

uppsatsskrivande men ska alltså inte komma i orätta händer eller för kommersiellt bruk. I och 

med detta så anser jag att jag även uppfyllt nyttjandekravet.  

6. Resultat 

6.1. Organisationerna  

Jag har e-mailintervjuat fyra stycken representanter från fyra olika organisationer som alla är 

verksamma i en svensk storstad. Tre av organisationerna som informanterna representerar 

anses vara större organisationer enligt Bolagsverkets mått, då de bland annat har över 50 
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anställda och mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning de senaste två räkenskapsåren 

(Bolagsverket, 2012). Den fjärde organisationen är ett större statligt verk. Organisationerna 

som informanterna representerar är bildade allt ifrån 1950 och fram till 2002. En av 

organisationerna är som jag tidigare nämnt ett statligt verk, en är ett kommunalt bolag och de 

övriga två är inom det privata näringslivet inom handel och fastigheter. De fyra personer som 

jag har e-mailintervjuat arbetar med HR-frågor, tre av dessa är HR-chefer och en är HR-

specialist. När jag citerar och refererar till informanterna i resultatavsnittet kommer jag att 

namnge dem; Informant 1, 2, 3 respektive 4. 

6.2. Värdegrundsarbetet 

Tre av fyra organisationer som jag undersökt har arbetat med värderingar på något sätt från 

första start. Det är framförallt HR- och personalavdelningarna som leder värdegrundsarbetet i 

organisationerna idag även om kommunikationsavdelningar varit inblandade bakåt i tiden i 

några fall. Informant 3 skriver att det är ledningsgruppen som leder arbetet men att man har 

”stöd av kommunikation och HR”. Två av informanterna vill redan tidigt i intervjufrågorna 

påpeka att man dock involverar medarbetare eller representanter från hela medarbetargruppen. 

På frågan om organisationerna har sina värderingar nedskrivna så varierar svaren något, men 

alla informanter nämner att man kan hitta deras värdegrunder på deras hemsidor, vilket jag 

också gjorde när jag besökte dessa inför mitt urval av informanter. Informant 1 påpekar att de 

även har sina värdegrunder på intranät, i drift- och utbildningsdokument samt i 

presentationsmaterial. Informant 3 skriver att värdegrunderna finns nedskrivna inom 

organisationen men att de aldrig uppdateras, även om synsätt och arbetssätt uppdateras. 

Informant 2 hade tidigare en nedskriven värdegrund som aldrig användes och som mer eller 

mindre glömdes bort. Nu är de i uppstartsfasen kring det nya värdegrundsarbetet där de 

hänvisar till och arbetar mycket med övergripande värdegrunder och riktlinjer som man kan 

läsa om på Arbetsgivarverkets hemsida. Endast Informant 1 uppger att de uppdaterar 

värdegrundsdokumentet en gång per år i samband med affärsplanen och att det är självklart att 

de finns skrivna på väggen. 

”Vi vill att vår organisation tar beslut efter vår värdegrund, speciellt i frågor där det inte 

finns ett givet svar” skriver Informant 4. Att styrmedel skulle vara en av anledningarna till 

varför man vill arbeta med värdegrunder framkommer ganska tydligt. ”Vi tror att vi kommer 

att nå ännu närmare vår vision” skriver Informant 2 om syftet till värdegrunderna och lägger 

till att man tror att värdegrundsarbetet ger en ökad lönsamhet. I och med att värdegrunderna 
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ses som en kompass som ska vägleda medarbetare i hur de ska handla och agera på 

arbetsplatsen, så ser man i förlängningen på värdegrunderna som styrmedel. Annat som 

framkom från Informant 3 är också att man arbetar med värdegrunder för att ”inte tappa sitt 

ursprung” och för att det är ”väl förankrat i koncernens historia”. Utöver värdegrunder som 

styrmedel upplever jag att mjuka värden som trivsel, omtanke, motivation, god kultur och att 

frigöra kreativitet hos medarbetare kommer fram som syften. I andra frågan som handlar om 

vem eller vilka värdegrunderna finns till för så anger tre av fyra informanter att de finns till 

för alla medarbetare. ”Starka värdegrunder är en förutsättning för lönsamhet och behöver 

därmed vara väl förankrade i alla led” skriver Informant 3. Snarlika resonemang är 

återkommande. Man anser också att det är viktigt att externa parter som leverantörer, 

samarbetspartners och kunder ska känna att man ger bra service och är en attraktiv aktör, 

vilket gör att intervjupersonerna tycker att värdegrunderna även syftar till trovärdighet, 

kvalitet och som marknadsföring för organisationen. 

När jag frågade vilka roller organisationens anställda respektive ledning och chefer har när det 

gäller värdegrundsarbetet så är alla eniga om att samtliga personer i organisationen ska 

medverka i det här arbetet. Det svaras alltså inte direkt på frågan. Två av informanterna 

nämner dessutom att de jobbar med representantgrupper. Det innebär att man på uppdrag av 

HR har samlat ihop en grupp anställda från olika håll i organisationen, och även ibland från 

olika länder, för att sedan arbeta med värdegrunderna. ”Vi är alla medskapare av det och vi 

tror att det då också blir enklare och mer naturligt att köpa konceptet som medarbetare, man 

kommer vilja arbeta på det sättet” beskriver Informant 2. 

Att värderingarna genomsyrar verksamheten och är integrerad i det dagliga arbetet och i 

beslutsfattandet svarar alla ”Ja” på, men med vad jag skulle beskriva det som med olika 

tyngd. Informant 1 nämner att det är en självklarhet att värdena finns med i presentationer, 

dialoger, affärsplaner och beslut, medan Informant 2 uppger att de siktar på det men att det 

dock inte kan ses som en självklarhet att agera enligt begreppen. Det finns alltså skillnader i 

svaren trots att alla svarar positivt på frågan. Att rekrytera rätt och ta upp värdegrunder redan 

vid första mötet med en potentiell ny arbetskollega lyfter en HR-chef som en viktig del i att få 

värdegrunderna att genomsyra organisationen. Informant 4 berättar att de på deras 

frukostmöten varje månad nominerar medarbetares handlingar kopplade till värdegrunderna. 

Den som vinner får sedan ett pris. Det gör att medarbetare och chefer hela tiden har en 

levande dialog och diskussion kring det praktiska handlandet vad gäller värdegrunder och 
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visar varandra hur det fungerar. Informant 1 beskriver också i och med detta att ”Nyheter och 

förändringar förklaras alltid och bygger på våra fyra värderingar”. 

Det har även funnits och finns hinder när det gäller värdegrundsarbetet, det medger alla fyra 

intervjupersoner. ”Men det är klart att visst motstånd har funnits, det har funnits åsikter om 

att man inte är redo, att det bara kommer att bli ett dokument som ligger och skräpar etc.” 

skriver Informant 2. Att ständigt ha ett fokus för att inte hamna tillbaka i gamla hjulspår och 

att försöka förankra och etablera i stark tillväxt är även det utmaningar. Informant 1 uttrycker 

frustration över att även om det inte finns hinder så går det inte lätt och snabbt att jobba med 

värdegrunder. Det konstateras att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra. Exempel 

på det verkar vara att det behövs en fördjupad kompetens inom ledarskap och medarbetarskap 

men också mer aktiva förankringsprocesser. För Informant 2 är det till och med tveksamt vem 

eller vilka som fortsättningsvis ska hålla ihop värdegrundsarbetet. 

6.3. Kommunikation och förankring 

Enligt mig, en av de mest spännande frågorna i den här studien handlar om på vilket sätt 

organisationerna har valt att kommunicera och förankra de gemensamma värderingarna. 

Nomineringar på frukostmöten har jag tidigare nämnt, likaså det aktiva arbetet vid 

rekrytering. Det som ändå verkar mest populärt och vanligt bland informanternas 

organisationer är att man pratar om värdegrunder vid olika former av återkommande möten 

och workshops. Informant 3 nämner att de har utsedda ambassadörer och Informant 4 uppger, 

som jag tidigare nämnt, att de har värdegrunderna uppsatta på väggen. Det som informanterna 

uttrycker har varit mest framgångsrikt vad gäller förankring av värdegrunder är helt klart de 

tillfällen när man uteslutande har kunnat fokusera på just värdegrunderna, som till exempel 

under workshops, myndighetsdagar och frukostmöten där man har kunnat diskutera 

handlingar och konkreta fall kopplat till värdegrunder. Informant 4 beskriver att 

värdegrunderna på så vis blir levande och Informant 2 anser att det annars finns risk att ”… 

det blir lätt upphackat och inte så gedigna diskussioner om man pratar om det vid kortare 

möten”. Även introduktion av samtliga nyanställda anses vara ett bra tillfälle att förankra 

värdegrunderna.  

Majoriteten av informanterna tycker inte heller att det finns så mycket att ändra på, lägga till 

eller utveckla vad gäller värdegrundsarbetet i dagsläget. Informant 4 skriver att de regelbundet 

analyserar kring utvecklingspotential av värdegrunder och att de nu står inför en 

förändringsresa som gör att de behöver utveckla ett värdeord. Två andra informanter önskar 
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att de kunde jobba mer med workshops samt att hitta fler tillfällen att prata om innehållet. Det 

verkar återigen vara viktigt att kommunicera kring företaget starka historia och 

värdegrundernas starka fäste som funnits med från första början i organisationen. 

6.4. Efterlevnad och uppföljning 

”Vissa köper det rakt av och andra tycker att det är löjligt. Men alla visade gott engagemang 

i övningarna…” skriver Informant 2 när det gäller bilden som HR och ledningen har av vad 

de anställda tycker om värdegrundsarbetet. Rent generellt sett så svarar alla informanter att 

det har varit positiv återkoppling från de anställda, det vill säga att arbetet har varit bra och att 

värdegrunderna är till hjälp vid till exempel beslutsfattande. Informant 4 skriver att bilden av 

arbetet hos de anställda beror lite på yrkeskategori; ”Hos tjänstemännen går det lättare hem 

än hos våra kollektivanställda och om detta beror på ”vana” eller utbildningsbakgrund vet 

jag inte kan ju givetvis vara andra skäl med”. 

Det är uteslutande så att medarbetarsamtalen är det vanligaste forumet där man väljer att följa 

upp efterlevnaden av värdegrunderna hos de anställda. Tre av fyra informanter nämner också 

att värdegrunderna tas upp och ligger till grund för lönesamtal och lönerevision. Vissa 

punktinsatser görs också och Informant 2 skriver ”… så vår förhoppning är att det blir en del 

i den löpande dialogen mellan medarbetare och chef”. Endast Informant 4 beskriver att de 

vill arbeta på något annat sätt med uppföljning och då mer fokuserat med värdegrunder på 

varje avdelning. Annars vill ingen annan av informanterna arbeta på något annat sätt med 

uppföljning av värdegrunderna.  

För att försöka fånga upp hur aktiva organisationerna är med värdegrundsarbetet i dagsläget 

så frågade jag dem om inplanerade, specifika aktiviteter som rör värdegrundsarbetet. De flesta 

har planer och framtidsvisioner och knyter gärna värdegrundsarbetet till andra strategier och 

visioner som finns i organisationen. ”Vi ska även inleda arbetet med att ta fram en 

medarbetarprofil som precis som vår ledarskapsprofil ska utgå från värderingarna” skriver 

Informant 1 som också nämner att workshops har fungerat väldigt bra och att de nu håller på 

att uppdatera innehållet. Organisationen som Informant 3 representerar ska arbeta mer med 

vidareutbildning av ambassadörer som ska sprida budskapen i organisationen. Likaså 

chefsutbildningar och att ta hjälp av en extern konsult för att utveckla ledarskapet finns med i 

planeringen för det kommande året. ”… framåt har vi inte hunnit planera mer” konstaterar 

Informant 2 som är i uppstartsskedet av det nya värdegrundsarbetet.  
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Så vad ska värdegrundsarbetet ge på längre sikt då? Svaren påminner om varandra men de 

flesta av informanterna nämner de mjuka värdena, det vill säga med värdegrundernas hjälp 

ska medarbetare, ledare, kunder, leverantören och ägare bli nöjda. ”Att vi ska må bra, 

prestera gott och tycka att det är en bra arbetsplats” skriver Informant 2 väldigt 

sammanfattande. Informant 4 beskriver utförligt hur de ser på värdegrunder och hur de ser 

framför sig en kedja av positiva effekter av värdegrundsarbetet;  

”Jag tror att vi har stora fördelar om vi lyckas integrera vårt värderingsarbete som ett 

”naturligt” sätt att både att leda och arbeta. Att detta skapar en engagerande arbetsplats där 

medarbetare får och kan påverka och utvecklas vilket i sin tur leder till att vår kundupplevelse 

stärks och att vi även uppfattas och upplevs som en viktig samhällsutvecklare i kommunen” 

(Informant 4). 

7. Analys 

7.1. Delaktighet och engagemang 

De organisationer som informanterna representerar har alla HR- och personalavdelningar som 

är uppenbart engagerade och intresserade av värdegrundsarbete. Kanske är det så att 

organisationer som vill satsa på att jobba med värderingar måste ha förutsättningar i form av 

väl etablerade HR-avdelningar eller personer som kan äga och driva dessa frågor tillsammans 

med ledning och fokusgrupper. Ofta har HR-personer både utbildning för det, är villiga att 

arbeta med den här typen av frågor och har även hand om omkringliggande faktorer som är 

kopplade till värdegrundsarbetet.  

Det som en person kan ha svårt att utföra klarar en grupp ofta av genom gemensamma 

ansträngningar, vilket förmodligen är anledningen till att människans föregångare en gång 

utvecklade det speciella och viktigaste medierande redskap som språket utgör (Säljö 2000, 

s.235). Syftet med att alla medarbetare ska involveras i värdegrunder är att vi i sociala 

processer lär utav varandra och skapar tillsammans. Alla informanter vittnar tidigt i 

intervjusvaren om en stark önskan att värdegrundsarbetet ska vara förankrat och förmedlat till 

alla medarbetare i organisationen. ”Alla måste involveras!” menar en informant och några till 

har liknande resonemang. Det är nämligen när det här arbetet når alla led och alla processer 

som det kan ge effekt. Det är när medarbetare kan dela ledningens värderingar som de 

kommer att vara villiga att göra en arbetsinsats för ”organisationens bästa”. Om medarbetarna 

sinsemellan kan bli överens om värderingar kommer de dessutom att vara villiga att 

samarbeta för gemensamma mål (Philipson 2011, s.49). Det viktigaste för att värdegrunderna 



24 

 

ska nå fram till medarbetare är kommunikation. Kommunikation är grundläggande för 

kulturen och genom kommunikation skapas och vidmakthålls också sociala och politiska 

strukturer (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.85, s.61). Inom det sociokulturella 

perspektivet och begreppen artefakter och medierande redskap som jag tillämpar i den här 

studien, så är kommunikation väldigt centralt. Det är nämligen genom kommunikationen och 

språket vi representerar världen för oss själva och andra, och därmed kan göra den tillgänglig 

för oss att diskutera och agera efter (Säljö 2000, s.118). Heide, Johansson & Simonsson 

skriver att det stora problemet oftast inte är att det saknas information i organisationer idag, 

utan att det är svårt att tolka och skapa mening kring den stora mängd som finns tillgänglig. 

Chefers och ledares kommunikativa uppdrag handlar därför alltmer om att sålla och förklara 

information samt skapa dialoger (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.102). Detta kommer 

jag in på mer längre ned i texten. 

Vad gäller att arbeta med värdegrunderna i text så verkar det som att informanterna väljer att 

arbeta på lite olika sätt. En informant beskriver att de aldrig uppdaterar sina värdegrundstexter 

medan en annan informant tycker att det är självklart att de till och med är uppsatta på 

väggen. Trots de olika svaren från informanterna så anser Argandoña, att det ändå är logiskt 

att värden och därmed värdegrundstexter förändras då en viss värdering till exempel är 

beroende av individerna och omständigheterna i organisationen (Argandoña 2003, s.18). För 

att knyta an till det sociokulturella perspektivet och att jag i den här studien ser på 

värdegrunder som artefakter och medierande redskap så beskriver Säljö att ”en ändpunkt i 

mänsklig utveckling är orimlig” (Säljö 2000, s.71). Han menar att de kulturella redskapen, de 

psykologiska och språkliga likväl som de fysiska, hela tiden förändras och blir bättre. Detta 

gör att människors kunskaper och intellektuella förmåga på motsvarande sätt kommer att 

utvecklas och förändras (Säljö 2000, s.71). Om vi alltså ser värdegrunder som artefakter eller 

medierande redskap så tolkar jag Säljö som att värdegrunder är något som hela tiden bör 

”förändras och förfinas”. 

Att organisationerna bland annat väljer att visa upp och förmedla sina värdeord på hemsida, 

intranät, i utbildningsdokument är en möjlighet att kunna sprida budskapet för så många som 

möjligt. Faktum är att värdegrundstexter är något som ses som allt viktigare för företag och 

organisationer att arbeta med idag, då det är en möjlighet att presentera organisationen på ett 

positivt sätt (Nyström Hägg 2015, s.1). På det sättet kan värdegrundstexter också ses som 

marknadsföringsmaterial då externa parter kan läsa det som att det finns en viss kvalitet och 
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att organisationen har ett strukturerat sätt att driva utvecklingen av medarbetarna och 

verksamheten.  

De flesta medarbetare är enligt informanterna positiva till värdegrundsarbetet, och 

informanterna uppger att värden har varit till hjälp i det dagliga arbetet, till exempel vid 

beslutsfattande. En informant nämner att detta varit lättare hos tjänstemännen än hos de 

kollektivanställda. Philipson förklarar detta med att dra slutsatsen att ledning med hjälp av 

värderingar fungerar bättre i organisationer och företag med välutbildade akademiker, för att 

dessa personer är tränade i abstrakt tänkande (Philipson 2011, s.26).  

Min känsla när jag tittar tillbaka på informanternas intervjusvar är att de utstrålar 

förhoppning, motivation och positivism och framförallt när det handlar om att värdegrunderna 

ska genomsyra hela organisationen och alla medarbetare. En informant hoppas att 

värdegrunderna ska bli en naturlig del i den löpande dialogen mellan chef och medarbetare. 

Det märks att informanternas organisationer vill få in värdegrundtänkandet i varenda del och 

detalj i organisationen. En av de kanske viktigaste faktorerna för att detta ska kunna införlivas 

är enligt mig att medarbetare kan känna att värdegrunderna kan omvandlas och användas som 

konkreta handlingar.  

7.2. Styrmedel och ledarskap 

Av informanterna framkommer det att värdegrundsarbetets främsta syfte är att det ska fungera 

som styrmedel för ledning och chefer. Det nämns vid ett flertal tillfällen att informanterna 

med detta arbete tror på en ökad lönsamhet och att det ska fungera som en kompass som ska 

vägleda medarbetare och ledare i deras handlingar, ageranden och beslutsfattande. På detta 

sätt kan vi se att värdegrunder som artefakter, det vill säga att vi med hjälp av intellektuella 

redskap, systematiskt med väldigt goda resultat har ökat den språkliga kontrollen över 

omgivningen (Säljö 2000, s.234).  

Trots positivism och målmedvetenhet som jag känner finns bland informanterna så verkar 

detta arbete ändå vara svårt och trögt att på ett naturligt sätt få in i alla processer, 

arbetsmoment och i beteenden. Kanske måste de större effekterna av värdegrundsarbete ses på 

längre sikt? På kort sikt kanske det är mer är troligt att märka av resultat när det gäller de 

mjuka värdena som att trivsel, gemenskap och kulturen successivt blir bättre. Det är också 

dessa mjuka värden som informanterna beskriver mest om i intervjusvaren.  

Att nyheter och förändringar förklaras och bygger på värdegrunder, vilket en informant 

nämner, är ett bra sätt för ledningen att visa medarbetare att de själva följer värdegrunderna 
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och att de arbetar på samma sätt som de ställer krav på övriga medarbetare. Att medarbetare 

inte förstår varför vissa beslut tas, är annars ett problem men i detta fall när värdegrunderna 

kan förklara detta är det lättare att förstå varför ledningens prioriteringar ser ut som de gör 

(Philipson 2011, s.33). Som jag tidigare berättat så visar forskning att anställda oftast inte har 

så bra förtroende för sina chefer och att det ofta finns ett missförstånd om att chefer och ledare 

inte alls lever efter värdegrunderna själva. Det verkar alltså informanterna i den här studien 

arbeta framgångsrikt med vilket förhindrar den problematiken. En annan konsekvens av att 

ledningen förklarar förändringar med värdegrunderna är att medarbetare kan koppla dessa till 

konkreta handlingar och situationer. Det blir därmed inga ”tomma ord” eller sådant som 

aldrig kommer till nytta, som en av informanterna har uttryckt sig. Nyström Hägg skriver 

annars att det inte är så konstigt att värdegrundstexter ses som abstrakta och svåra och att de 

kan ses som oklara då de ofta skrivs och förklaras som påståenden vilket kan vara svårt att ta 

till sig (Nyström Hägg 2015, s.1, s.9).   

Rekrytering och introduktion av nyanställda ses som ett bra tillfälle att dels hitta rätt kandidat 

som passar in i organisationens redan etablerade värdegrund och dels att få in personen på rätt 

spår från början. Flera informanter beskriver att de använder sig av värdegrunderna när de 

tittar på ansökningar, och en informant nämner att tanken också är att utveckla en 

medarbetarprofil utifrån värdegrunderna. Möjligheten är då större att HR och chefer redan 

från början kan undvika framtida personalproblem och med detta verktyg återigen kan styra 

och kontrollera organisationen. Det värdebaserade ledarskapets kärna syftar till att anställda 

ska välja att handla på ett sätt som gagnar organisationen, men för att det ska ske så måste det 

som är värdefullt och eftersträvansvärt för organisationen stämma överens med medarbetarnas 

värderingar (Philipson 2011, s.28). Kan organisationen säkerställa värderingarna redan i en 

rekryteringsprocess så är det såklart värdefullt. Även Argandoña anser att kandidaternas 

värden redan vid rekrytering, måste identifieras i den mån det är möjligt (Argandoña 2003, 

s.23). 

Vid medarbetarsamtal och undersökningar är värdegrundsarbetet ett självklart samtalsämne 

för samtliga informanter. Det tyder på att värdegrunderna är något som ska ses som 

beteenderegler som till exempel handlar om lojalitet och individens bidragande till god kultur 

och medarbetarskap. Nästan alla informanter uppger också att värdegrunderna är 

lönegrundande. Tidigare forskning visar på att det är bra om värdena ingår i bedömningen 

men att de inte ska ingå i ersättningen, då det kan generera ”oönskade incitament” 

(Argandoña 2003, s.23).  



27 

 

När det gäller hinder för värdegrundsarbetet så har en av informanterna svarat att de ser att 

problem kan uppstå vad gäller att förankra och etablera värdegrunder i stark tillväxt. Det 

bekräftas även av Argandoña som beskriver att tröghet eller ekonomisk framgång kan ses som 

ett hinder som ”hämmar värdebaserad strategi” (Argandoña 2003, s.24). Något annat jag har 

noterat är det ett par informanter nämner hur viktigt det är att kommunicera kring 

organisationens starka historia när det gäller värdegrunder. En förklaring kan vara att man 

från ledningens håll vill få medarbetare att förstå vikten av värdegrundsarbetet och samtidigt 

få en tyngd i argumenten för det. Risken är att det kan tolkas som ”Om du struntar 

värdegrunderna så går du emot organisationens historia och grundpelare”, vilket kan tolkas 

som att ledning och chefer vill uttrycka auktoritet och makt. Detta är även något som Lifmark 

påpekar, nämligen att värdegrundsfrågor kan bidra till att synliggöra maktaspekter (Lifmark 

2010, s.53).  

7.3. Konkretisering och kontextualisering 

Informanterna verkar inse att det handlar om att få medarbetare och intressenter att acceptera 

och förstå värdegrunderna för att det ska kunna genomsyra beslut och processer. Lägger man 

ner tid och resurser på att bli en värdedriven organisation vill man troligtvis också satsa på 

aktiviteter och situationer som ger resultat. Det handlar inte bara om att förankra utan hur. 

Precis som det sociokulturella perspektivet så handlar det om att förstå och formulera 

verkligheten, i det här fallet värdegrunderna, och sedan kunna använda värdegrunderna för 

praktiska syften (Säljö 2000, s.101). Den här kopplingen märker jag på informanternas svar 

att de har förstått och börjat arbeta mer med. Informanten vars organisation som jobbar med 

nomineringar av handlingar kopplat till värdegrunder, har till exempel hittat en tydlig relation 

mellan värdegrunder och olika situationer och sammanhang. Genom Säljös antagande att vi 

genom språkliga handlingar kan se perspektiv och sätta in handlingar och agerande i en viss 

kontext så är den här typen av aktiviteter väldigt positiva i syftet att ta till sig kunskap (Säljö 

2000, s.89). Om en organisation vill utvecklas mot eller upprätthålla en hög etisk kompetens 

med sina värdegrunder så måste medarbetare tränas i att hantera och bearbeta moraliska 

dilemman som kan uppstå i det vardagliga arbetet (Beckius 2006, s.38). 

Alla informanter är precis som till exempel Philipson eniga om hur viktigt det är att 

värdegrundsarbetet genomsyrar hela organisationen och att det ständigt finns en fokusering på 

värdegrunder i allt som görs. ”Förmågan att tydligt kunna förmedla och förankra styrande 

värden och värderingar är avgörande för om värdegrundsarbetet ska bli framgångsrikt...” 

(Philipson 2011, s.28), och han fortsätter med att beskriva varför, nämligen att som ledare vill 
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man kunna påverka hur medarbetare agerar och beter sig (Philipson 2011, s.28). Heide, 

Johansson och Simonsson nämner också att om budskapen ska få en meningsfull koppling till 

det dagliga arbetet så är det viktigt att en tolkning och förankring av värdegrunderna görs, 

annars förlorar de sin styrande och sammanhållande effekt (Heide, Johansson & Simonsson 

2005, s.102). 

En informant förklarar ”att det finns mycket arbete kvar att göra”, vilket stämmer om 

värdegrundsarbete ska ses som ett fortlöpande, regelbundet arbete som måste vara levande 

och dynamiskt. Arbetets tyngd varierar troligtvis beroende på i vilket skede organisationen 

och värdegrundsarbetet befinner sig i. Enligt den kunskap jag tagit till mig om tidigare 

forskning så kommer det alltid att krävas ett ständigt arbete med värdegrunder. Att vara en 

värdedriven organisation kräver en medvetenhet och Hammare skriver att det tar tid för 

medarbetare ”att bli bärare av grundsynen” (Hammare 2010, s.25). Fördjupad kompetens, 

utbildning och regelbunden dialog är därför exempel på aktiviteter som informanterna nämner 

som viktiga för att en värdedriven organisation ska vara just värdedriven.  

Ju mer värdegrunderna gör sig påminda, till exempel i arbetsprocesser, på frukostmöten eller i 

dialog mellan två kollegor, desto mer naturligt torde det bli att anamma detta automatiskt. 

Inom det sociokulturella perspektivet kallas detta appropriering, det vill säga att en individ till 

slut tar till sig det redskapet eller hjälpmedel som sitt eget, och handlandet och agerandet sker 

utan att man tänker efter (Blåsjö 2004, s.33). När värdegrunderna väl tas i uttryck i praktiskt 

handlande som dessutom sker automatisk, så är min utgångspunkt att det blir lättare att kunna 

sätta in värdegrunderna i en kontext och reflektera kring problem eller situationer som 

uppstår. I förlängningen utvecklar det både individer och organisationen. Dock känns det 

fortfarande som att mina informanter vill hitta möjligheter att skapa längre och specifika 

tillfällen och möten för att kunna fokusera och få medarbetarna fokuserade kring ämnet 

värdegrunder. Risken att värdegrund som tema blir ”upphackad”, som en informant beskriver 

det, och blir en sidodiskussion i andra sammanhang, är fortfarande stor i organisationerna som 

informanterna representerar. Risken att appropriering sker är troligtvis lägre då och att 

organisationerna inte kommit tillräckligt långt i sitt värdegrundsarbete gör alltså att 

värdegrunderna inte finns med helt naturligt och logiskt i alla lägen.  

Endast en informant vill utveckla värdegrundsarbetet eller arbeta på ett annat sätt, nämligen 

mer fokuserat på just värdegrunderna. Ingen annan nämner något utvecklingsområde vilket 

jag tolkar som att man i dagsläget har svårt att se och värdera vad som är den rätta vägen och 

riktningen i värdegrundsarbetet. Några av informanterna känns fortfarande som ”testare” av 
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värdegrundsarbetet och är lite avvaktande hur man ska välja att fortsätta arbetet. De flesta 

informanter har ändå planer och framtidsvisioner även om dessa varierar då min känsla är att 

de befinner sig i olika skeden eller stadier av värdegrundsarbetet. Det märks bland annat 

genom att en informant inte ens vet vem eller vilka som ska leda arbetet, och för andra 

informanter handlar utmaningarna om mer detaljerade saker som att definiera och utveckla ett 

specifikt värdeord eller att ta in en extern konsult för ett visst ändamål inom arbetet.  

Vad värdegrunderna ska ge på längre sikt verkar vara ganska diffust för informanterna, vilket 

kan vara ett resultat av att man är i början av eller mitt i ett hektiskt arbete som tycks vara 

stort och svårt. Informanterna framhäver snarare de kortsiktiga följderna av 

värdegrundsarbetet, såsom att medarbetarna ska må bra och att arbetsplatsen ska ses som 

sund. En av informanterna beskriver ändå att man blickar framåt och är motiverade att driva 

värdegrundsarbetet med att integrera och förankra värdegrunder som ett naturligt sätt att leda 

och arbeta. Detta ska sedan skapa en engagerad arbetsplats där medarbetare får och kan 

påverka och utvecklas. Resultatet blir då framgång och lönsamhet genom prestationer och 

skapandet av en sund verksamhet med bra visioner och strategier.  

8. Diskussion 

8.1. Syftet och forskningsfrågorna 

Syftet med den här studien har varit att få en inblick i hur organisationer har valt att arbeta 

med förankring och förmedling av gemensamma värdegrunder. Vilken betydelse det har för 

värdegrundsarbetet samt hur och på vilket sätt man väljer att göra det. Till min hjälp för att ta 

reda på detta har jag studerat tidigare forskning och bakgrund i ämnet. Jag har också tagit 

hjälp av det sociokulturella perspektivet med begreppen artefakter och medierande redskap 

för att få nya infallsvinklar och tankar kring varför just förankringen och förmedlingen kan 

anses viktigt för att värdegrundsarbetet ska vara meningsfull och framgångsrikt. Jag har valt 

att fokusera på följande två forskningsfrågor som nu kommer att besvaras på ett mer konkret 

och sammanfattande sätt; 

- Hur arbetar organisationer med att förmedla och förankra gemensamma värderingar, 

och vilken betydelse har det för värdegrundsarbetet?  

Det främsta skälet till att förankring och förmedling av värdegrunderna i en organisation är så 

betydelsefulla, är för att alla involverade ska kunna göra ord till handling, det vill säga att 

göra budskapen trovärdiga och synliga för att både medarbetare och ledning ska kunna 
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omsätta värdena till konkreta handlingar. Det är först då värdegrunderna får en mening och 

Philipson menar just att en viktig del i det värdebaserade ledarskapet är att hjälpa 

medarbetarna att förstå vilka värderingar de har och hur de ska välja att agera i olika 

situationer (Philipson 2011, s.29). För medarbetare handlar värdegrunder om vägledning och 

hjälp vid beslut och beteenden i det dagliga arbetet med målet att det ska bli en naturlig del i 

alla processer och led. För ledningen handlar det dessutom om att kunna styra medarbetare 

och därmed organisationen i en viss önskad riktning. Den skicklige ledarens uppgift är att 

förklara hur värderingarna är beskaffade, hur de hänger ihop med vad organisationen vill och 

ska åstadkomma i termer av värden och att dessa sedan är detsamma som medarbetarna vill 

(Philipson 2011, s.29). Resultatet blir då att medarbetarna kan förstå, relatera och känna en 

delaktighet i de förändringar som ledningen gör. Ledning och chefer bör också med 

förankring och förmedling tydligt visa och bevisa för medarbetare att arbeta med 

värdegrunder är ett seriöst, effektivt och meningsfullt sätt att arbeta – för alla. För att 

värdegrundsarbetet ska ge någon effekt måste alla individer i organisationen involveras och 

alla processer beröras. Precis detta nämner också Argandoña när han beskriver att för att 

värdena ska fortleva är det positivt om de till exempel är trovärdiga och beordrade, explicit 

kommunicerade, accepterade av ledning och anställda och integrerade i verksamheten 

(Argandoña 2003, s.22–23). 

Värdegrunder handlar mycket om inställning och att ha ett synsätt som jag inte tror kan 

förankras delvis utan är något som måste in i alla processer från rekrytering till 

arbetsprocesser, beteenden, problemlösning till vision och strategi. Om detta uteblir så tror jag 

att organisationen riskerar att tappa fokus och kontinuitet. Aktiviteter och dialoger är det som 

skapar en kontext, till exempel workshops eller seminarier som har visat sig vara 

framgångsrikt ur förankringssynpunkt. När medarbetare och ledare får möjlighet att 

kommunicera och skapa en dialog kring verkliga och konkreta fall kopplat till värdegrunderna 

så kommer det bli lättare att förstå vad värdegrundsarbetet kan bidra med. Att leda med 

värden går nämligen bara om man är beredd att engagera sig i en verklig dialog med alla 

involverade (Philipson 2011, s.154).  

Först när man förstår och kan se värdegrundsarbetets positiva effekter så tror jag att det finns 

möjlighet att vilja och våga satsa fullt ut på att bli en värdedriven organisation. Resultatet av 

studien tycker jag också visar på att det handlar om att avsätta tid, resurser och arbeta 

strukturerat och målmedvetet. Flera av informanterna beskriver ett värdegrundsarbete som är 
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och måste vara detaljerat och fokuserat, vilket troligtvis är nödvändigt för att kunna se de 

positiva effekterna av värdegrunderna. 

- Hur kan förmedling och förankring i organisationer förstås ur ett sociokulturellt 

perspektiv, med fokus på artefakter och medierande redskap? 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet så beskrivs det att människan utvecklas genom 

att först göra saker tillsammans med andra, sedan själv, och då kan hon även bidra med något 

eget, något nytt (Blåsjö 2004, s.29–30). Det visar på att det sociala samspelet och interaktion 

är väldigt viktigt inom det här perspektivet, vilket jag även anser att det är inom 

värdegrundsarbete. Att skapa och utveckla värdegrunder tillsammans med sina kollegor 

genom till exempel dialog och diskussion bidrar till att medarbetare och kollegor får nya 

insikter. Det gör att individerna kan fortsätta utveckla värden och sedan agera enligt 

värdegrunderna. Men för att det överhuvudtaget ska finnas något att utveckla så anser jag att 

budskapen måste vara tydligt förmedlade och förankrade.  

Övergripande kan man tolka artefakter och medierande redskap som en stor bidragande del 

till att framgångsrikt lärande och utveckling sker. Att värdegrundsarbete skulle bidra till 

utveckling och lönsamhet för organisationen har kunnat utläsas i tidigare forskning och Säljö 

menar att vi människor samlar erfarenheter och utvecklar verktyg, som i det här fallet är 

värdegrunder, för att använda dem i vissa syften (Säljö 2000, s.30).  

Om värdegrunder ses som artefakter eller medierande redskap kan jag utläsa att förankring 

och förmedling av värdegrunder framstår som ännu mer betydelsefullt än vad som anses i 

första frågeställningen. Ett exempel på detta är appropriering som jag nämnt tidigare. Genom 

att lyssna på kollegor när de förklarar, argumenterar, presenterar och tänker om kring saker, 

medieras nya tankar och synsätt som bidrar till att vi ser på saker ur ett annat perspektiv. Det 

gör att vi i förlängningen approprierar, det vill säga automatiskt börjar använda de nya 

tankegångarna (Jakobsson 2012, s.159). På samma sätt bör organisationer vilja att 

värdegrunder skapas och utvecklas. I detta fall ser jag på själva förmedlingen och 

förankringen som en förutsättning då värdegrunderna i så fall måste kommuniceras tydligt till 

alla medarbetare.  

Som tidigare framkommit är kommunikation och framförallt språket människans viktigaste 

medierande resurs. Detta i sin tur är förutsättningen för andra artefakter, som till exempel 

värdegrunder. Jag har tidigare berättat om att artefakter och medierande redskap hela tiden 

förfinas och förändras, vilket jag anser ställer krav på att det sociala samspelet och 
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kommunikationen mellan medarbetare och chefer måste fungera. Inom värdegrundsarbete 

måste alla vara involverade och engagerade vilket därmed också förutsätter att förankring och 

förmedling av värdegrunderna måste vara väl strukturerade och tydliga för att lärande och 

utveckling ska kunna ske. Blåsjö går till och med så långt att hon anser att vi måste lära oss att 

använda specifika texter och genrer för att kunna delta i en viss social praktik (Blåsjö 2004, 

s.30–31). Med detta kan man alltså tolka att medarbetare måste lära sig att använda, handla 

och bete sig enligt värdegrunderna för att kunna delta och bidra i en organisation. Med detta 

antagande blir förankring och förmedling av värden verkligen en förutsättning för att 

organisationen ska ha möjlighet att behålla värdefulla medarbetare och för att lyckas överleva 

som en värdedriven organisation. 

De två viktigaste begreppen när det gäller artefakter och medierande redskap har jag kommit 

fram till är kommunikation och kunskap. Dessa två beskrivs bra tillsammans, nämligen att 

artefakter och medierande redskap ska ses som ett medel för att bland annat ”…bygga 

kunskap tillsammans med andra” (Blåsjö 2004, s.32). Om det är så att kunskap och utveckling 

är det som artefakter och medierande redskap handlar om och syftar till så är det detsamma 

som värdegrundsarbetet syftar till. Något som framkommit som ett av målen med 

värdegrundsarbete, är att styra och utveckla organisationen i en viss riktning. För att 

utveckling och lärande i en organisation ska bli aktuellt så är förankring och förmedling av 

värden på ett tydligt och meningsfullt sätt från chefer och ledning, en mycket viktig pusselbit i 

arbetet. Även i det här fallet tycker jag att tesen om att förankring och förmedling är det som 

gör värdegrundsarbetet meningsfullt, förstärks.  

Vad gäller styrning med hjälp av värden så framkommer det också att intellektuella redskap 

har ökat den språkliga kontrollen över människor i organisationer (Säljö 2000, s.234). Som 

jag tidigare har varit inne på så är det viktigt att budskapen förankras och förmedlas på rätt 

sätt så att alla förstår och kan ta till sig värdeorden och sätta de i en kontext och ett 

sammanhang. Om det nu är så att de intellektuella redskapen banar väg för denna styrning 

eller kontroll så är det också angeläget att ledning och chefer har en medvetenhet och kunskap 

kring hur man förankrar och förmedlar budskapen på bästa sätt. Därför tror jag att ledning och 

chefer ständigt behöver vara ärliga mot sig själva och säkerställa att deras kompetens vad 

gäller ledarskap och värdegrunder är aktuell och hålls på en hög nivå.  
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8.2. Metoddiskussion 

För att få svar på mina forskningsfrågor har jag använt mig av e-mailintervjuer vilket jag sett 

som positivt ur många synvinklar. Att informanterna har kunnat reflektera över frågorna 

under några dagar för att sedan skriva ned svaren och skicka till mig, är det jag ser som mest 

positivt. Att informanterna kommer med ett omedelbart svar i en personlig intervjusituation är 

inte alltid bättre. Det jag dock hade kunnat önska är den spontana möjligheten att kunna ställa 

följdfrågor. Det ser jag som en tydlig nackdel med e-mailintervjuer. I intervjuformuläret som 

skickats ut till informanterna bad jag också om att få ta del av någon form av 

värdegrundsdokument för att ha som stödmaterial under min analys av data. Det visade sig 

sedan vara svårt att få ta del av detta då vissa inte hade ett renodlat värdegrundsdokument, en 

informant hänvisade till hemsidan och så vidare. Eftersom att alla inte kunde ge mig samma 

typ av information i textformat så tog jag beslutet att inte ta med detta som stöddokument i 

studien. 

Om jag hade träffat informanterna och fått en personlig kontakt så tror jag också att jag hade 

kunnat skapa ett förtroende som hade varit positivt och gynnsamt för svaren. Det hade också 

fungerat att göra en enkätstudie med en större mängd informanter. Då hade jag dock valt att 

formulera om forskningsfrågorna och hade kanske istället riktat mig mot medarbetare i 

organisationerna för att få svar på frågorna. Något annat som hade varit möjligt att göra, är 

textanalys av värdegrundsdokument. Efter att jag nu fått veta att det inte är självklart att 

informanterna och organisationerna som de representerar, har sina värdegrunder nedskrivna i 

dokument, så tror jag att det hade varit svårt att få tag på det material jag hade behövt för 

studien. Urvalet, fyra stycken informanter, tycker jag var en bra mängd då jag har kunnat 

jämföra och ställa dessa mot varandra på ett rimligt och hanterbart sätt. Detta urval hade jag 

inte förändrat om jag gjort personliga intervjuer, men vid enkätstudier hade jag som sagt ökat 

mängden informanter. Hade jag gjort textanalys så hade jag snarare valt färre informanter för 

att kunna fördjupa mig ytterligare i texterna.  

Att jag inspirerats av fenomenografiska inslag när jag analyserat min data har för mig varit ett 

strukturerat sätt att arbeta. Jag har plockat ut likheter och skillnader, det vill säga kategorier 

och dragit slutsatser av dessa. Kategorierna har genererat de rubriker jag sedan har i 

analysavsnittet.  
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9. Slutsats och framtida forskning 

Jag vill börja med att nämna några övergripande slutsatser som jag kan dra av den här studien. 

I och med att organisationerna som informanterna representerar verkar inom olika branscher, 

de har funnits olika länge och troligtvis har olika struktur, så kan detta ha betydelse för hur 

och vad informanterna har svarat på intervjufrågorna. Om organisationen har en HR-

avdelning, vilket informanterna i min studie har, som kan satsa på värdegrundsfrågorna och 

som dessutom har ett nära samarbete med ledning och chefer, så finns det troligtvis bättre 

förutsättningar att kunna arbeta mer fokuserat och prioriterat med värdegrunderna. En av 

informanterna kommer från ett statligt verk och en annan kommer från ett kommunalt bolag, 

och när det gäller dem så har jag fått indikationer på att nätverket de har bakom sig med 

övergripande rutiner och riktlinjer också skulle kunna påverka deras möjlighet att arbeta med 

värdegrundsfrågor på ett positivt sätt. 

När det gäller förankring och förmedling av värdegrundsfrågor som är det mina 

frågeställningar har berört så kan jag konstatera att tack vare olika infallsvinklar, synsätt och 

perspektiv kan man lära sig mycket om värdegrunder och se de nyanser som kan spela roll i 

arbetet. Dels om fenomenet värdegrund som sådant, problem som uppstår i och med arbetet 

eller vilken betydelse det har för till exempel styrning och välmående medarbetare. Den 

största relevansen med min studie har varit att titta på det jag anser är de centrala delarna i 

värdegrundsarbete – nämligen förmedling och förankring och vilken betydelse det har för 

organisationens arbete med värden. Det jag dessutom bidrar med är hur detta kan ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv med fokus på artefakter och medierande redskap. Min slutsats är att 

just att förankring och förmedling ska ses som en förutsättning för att värdegrundsarbetet ska 

anses vara meningsfullt och ge resultat till exempel när det gäller styrning av organisationen i 

en viss riktning och för att få alla medarbetare delaktiga och engagerade. När jag tittade på 

värdegrunder som artefakter så blev min känsla att betydelsen av förmedling och förankring 

stärks och betonas ytterligare. Både kommunikation och kunskap är två starka begrepp som 

det talas mycket om i samband med det sociokulturella perspektivet och som det visat sig att 

artefakter och medierande redskap är en stor bidragande faktor till. Även inom 

värdegrundsforskningen så är kommunikation och kunskap något som påträffas många gånger 

och som hänger ihop med om arbetet ska kan ses som framgångsrikt eller inte. 

För framtida studier så vore det lärorikt och intressant att titta på samma frågeställningar men 

ur ett medarbetarperspektiv för att få en annan bild kring hur värdegrunderna förmedlas och 
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förankras i organisationerna. Att då jämföra svaren med vad HR och ledning påstår, tror jag 

skulle kunna ge spännande och värdefulla svar för organisationsledningar att jobba vidare 

med. Jag skulle också uppmana till fortsatta studier där man anammar olika perspektiv, till 

exempel Foucaults maktperspektiv då värdegrundsarbetet främsta syfte verkar handla om att 

ledning och chefer med hjälp av värdegrunder vill kunna styra och kontrollera medarbetare 

och processer i organisationer. Under studiens gång har jag flera gånger noterat situationer, 

både i tidigare forskning och i den här studiens resultat, där ledning och chefer skulle kunna 

anses vara auktoritära och utöva makt över sina anställda. Att göra samma typ av studie med 

liknande frågeställningar, men med informanter som verkar inom samma bransch, skulle 

också vara intressant för att se om svaren gällande värdegrundsfrågorna då skulle vara mer 

överensstämmande. 
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11. Bilagor 

Bilaga I 

Intervjufrågor 

Övergripande frågor: 

 När bildades organisationen? 

 Hur många anställda har ni? 

 När började ni arbeta med värderingar/värden/värdegrunder i organisationen? 

 Vilken/vilka funktioner(er) inom organisationen är det som leder värdegrundsarbetet?  

 Har ni skrivit ned era värdegrunder i något dokument? När kom det till? Och hur ofta 

brukar det uppdateras? 

Värdegrundsarbetet: 

 Varför har ni valt att arbeta med värdegrunder i er organisation?  

 Vad vill ni åstadkomma med värdegrundsarbetet? 

 För vem eller vilka anser ni att värdegrunderna finns till för? Motivera varför och på 

vilket sätt. 

 Vad har organisationens anställda respektive ledningen/chefer för roll i 

värdegrundsarbetet? 

 Anser ni att värderingarna genomsyrar verksamheten och integreras i det dagliga 

arbetet och i beslutsfattandet? Om ja, på vilket sätt då? 

 Kan ni se några hinder och problem med att arbeta med värdegrundsfrågor i er 

organisation? 

 Vad kan förbättras i ert värdegrundsarbete? 

 Vad önskar ni kunna arbeta mer med när det gäller värdegrundsarbetet? 

Kommunikation och förmedling: 

 På vilket sätt förmedlar och förankrar ni organisationens gemensamma värderingar? 

Det vill säga, vilka verktyg och tillvägagångssätt har ni för att nå ut med 

värdegrunderna i organisationen har ni? Och varför har ni valt dessa?  

 Vilka verktyg och tillvägagångssätt för att nå ut med värderingarna har varit mest 

framgångsrika och fördelaktiga? Och vilka har varit mindre bra? 

 Skulle ni vilja ändra, lägga till eller utveckla ert sätt att förmedla och förankra 

värdegrunderna? Hur och med vad i så fall? 
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Efterlevnad / Uppföljning:  

 Vad är er bild av vad de anställda tycker om värdegrundsarbetet i er organisation?  

 På vilket sätt säkerställer ni att värdegrunderna efterlevs i organisationen? Hur följer 

ni upp värdegrundsarbetet? Och hur ofta? 

 Skulle ni vilja arbeta på något annat sätt med uppföljning? I så fall hur? 

 Har ni några inplanerade aktiviteter idag som rör värdegrundsarbetet? När och i så fall 

vad? 

 Vad vill ni att värdegrundsarbetet ska ge på lång sikt? 

 

Övrigt som ni vill tillägga som rör ert värdegrundsarbete? 

Om organisationen har värdegrunder/värderingar/ledord nedskriva i någon form av dokument, 

så skulle jag vara väldigt tacksam om jag kunde få ta del av detta och för att ha det som stöd 

till intervjusvaren.  

 

Tack för ditt/ert deltagande i studien, det är värdefullt för mig! 
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Bilaga II 

 

 

 

 den 30 november 2016 

 

Information om deltagande i studie kring värdegrundsarbete i organisationer  

Jag heter Malin Strandberg, är student vid Södertörns högskola och skriver denna termin ett 

examensarbete i pedagogik som omfattar en mindre undersökning. Studien kommer att handla 

om värdegrundsarbete i organisationer med fokusering på kommunikation, förmedling och 

förankring av värdegrunder. Jag vill även titta på vilka tillvägagångssätt och verktyg som 

används för att nå ut med budskapen i organisationen. 

För att samla in material till studien kommer jag att använda mig av kvalitativa e-

mailintervjuer. Det innebär att jag skickar ett frågedokument med frågor där tanken är att ni 

ska reflektera och formulera svaren på ett utförligt sätt. Ni har sedan ungefär en vecka på er 

att fundera kring och skriva ned svaren och skicka dessa till mig. Jag skulle vara väldigt 

tacksam om ni på HR-avdelningen på X vill delta i studien och återkomma med era svar till 

mig senast den 9 december. Det vore även värdefullt för mig att få ta del av ett dokument där 

ni har era värdegrunder nedskrivna. Om detta är möjligt, skicka gärna det tillsammans med 

era svar. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. 

Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 

egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. Självklart skickar jag gärna över den färdiga uppsatsen direkt 

till er om ni önskar. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna mig eller min handledare om ni har frågor eller önskar ytterligare information! 

Kontaktuppgifter finner ni nedan. 

 

Vänliga hälsningar,  

Malin Strandberg 

Janne Kontio, Handledare Södertörns högskola  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

Jag/vi samtycker till att deltaga i studien. 

 

 

Informantens namn:  

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Formuläret återlämnas till Malin Strandberg senast den 2 december 2016. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 


