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Sammanfattning 

Värdegrunden kan beskrivas som en ledstjärna, en kompass, ett riktmärke och som något som 

skapar trygghet. En gemensam värdegrund är något som de flesta större organisationer har och 

arbetar med. En del i att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden är att leda, och i studien 

knyts att leda efter värden till det värdebaserade ledarskapet. Uppsatsens syfte är att beskriva 

kommunala första linjens chefers upplevelse av att arbeta utifrån organisationens 

gemensamma värdegrund. Forskningsfrågorna är Om och på vilket sätt upplever cheferna att 

de arbetar efter organisationens gemensamma värdegrund? och Vilka möjligheter och hinder 

upplever cheferna själva av att arbeta utifrån organisationens gemensamma värdegrund? 

Metoden var en kvalitativ fallstudie där åtta intervjuer använts för att samla in empirin. 

Resultatet har analyserats utifrån uppsatsens teoretiska referensram baserad på Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Resultatet i studien visar att cheferna: betraktar den 

gemensamma värdegrunden som något där allting börjar och slutar, och som en trygghet i sitt 

beslutsfattande och arbete mot organisationens olika mål; försöker skapa en närhet mellan den 

gemensamma värdegrunden och det operativa arbetet dels för sig själv, dels för medarbetarna, 

dels för organisationens kunder; inte bara förstår sin roll utan är den; vid upplevelsen av 

stressiga dagar har en uppfattning om att de inte alltid arbetar med alla värdeord, det finns med 

andra ord någon form av gradering i deras upplevelse. Något som kan verka möjliggörande och 

hindrande för cheferna är: medarbetarens mognad; tiden; svårigheten att samla hela 

arbetsgruppen; den fysiska distansen under hela eller delar av arbetsdagen. 
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Abstract 

The value base can be described as a guiding star, a compass, a benchmark and as something 

that creates security. A common value base is something that most major organizations have 

and work with. Part of working with the common value base is to lead, and the study links 

leading after values with value-based leadership. The aim of the essay is to describe the 

municipal first-line manager's experience of working on the basis of the organization's common 

value base. The research questions are: If and in what way do the managers experience that 

they work according to the organization's common value base? and What opportunities and 

obstacles do the managers themselves experience from working on the basis of the 

organization's common value base? The method was a qualitative case study where eight 

interviews were used to collect data. The result has been analyzed based on the theoretical 

reference frame of the essay based on Karasek and Theorell's (1990) demand-control-

supportmodel. The result of the study shows that the managers: consider the common value 

base as a guiding principle, compass, benchmark and as a security in its decision making and 

work towards the various goals of the organization; Attempts to establish a close relationship 

between the common value base and the operational work both for themselves, for the 

employees and for the organization's customers; Not only understands its role but is it; In the 

experience of stressful days, they have an idea that they do not always work with all values, in 

other words, there is some sort of grading in their experience. Something that may seem 

possible and impeded to the leaders is: the employee's maturity; time; the difficulty of gathering 

the entire working group; the physical distance for all or part of the working day. 
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Inledning 
För några år sedan arbetade jag som vårdbiträde, och under ett medarbetarsamtal kom 

organisationens värdegrund på tal. Där och då skrattade jag och sa: – På vilket sätt menar du att 

jag skulle arbeta efter den? För mig var värdegrunden något som representerade de ideal som 

organisationen hade och som hade lite eller inget med den verklighet som jag levde i att göra. 

Trots att jag som medarbetare kunde identifiera mig med organisationens värdegrund, och i 

praktiken arbetade enligt den, var värdegrunden även något som jag kände att jag inte kunde nå 

upp till. Värdegrunden var endast något som existerade på pappret, något som jag kollade upp 

lite extra innan dessa medarbetarsamtal eftersom jag visste att värdegrunden skulle komma att 

diskuteras. Det jag saknade var kunskapen om vad, när och hur. Det som saknades var 

förståelsen för vad i det arbete som jag gjorde knöt an till värdegrunden, när detta arbete var 

nog, och hur jag skulle arbeta utifrån den. Redan hit kan intresset för värdegrunden spåras, och 

framförallt intresset för hur värdegrunden kan appliceras på vårt sätt att arbeta.  

Värdegrunden ska vara ett riktmärke för hur ledningen ska agera dels mot medarbetare, dels 

mot organisationens omgivning (Lindmark & Önnevik 2011). Busch och Wennes (2012) menar 

att organisationer bör ha en gemensam plattform, alltså en värdegrund, vilken synliggör de 

centrala värderingarna som organisationen har. Detta gäller, enligt dem, speciellt i 

organisationer inom den offentliga sektorn. De menar att om värden utvecklas, vilka inte passar 

ihop med de värden omgivningen anser vara viktiga, kan detta leda till att organisationens rykte 

förstörs men även att det i ett större perspektiv kan verka hotande mot demokratin. Vidare anser 

de att ledare inom offentlig sektor bör eftersträva att leda utifrån organisationens gemensamma 

värden. Busch (2013) menar att värdegrunden skapar trygghet och tillit samtidigt som den 

underlättar beslutsfattandet eftersom handlingsutrymmet ramas in. Trollestad (2000) är inne på 

samma linje som Busch, och menar att om organisationen aktivt arbetar med sin värdegrund 

och tillsammans definierar vad den står för ökar både det individuella och det kollektiva 

välbefinnandet.  

Hanson (2015) däremot ifrågasätter det gemensamma i den gemensamma värdegrunden, och 

menar att detta torde vara en omöjlighet i vårt mångkulturella samhälle. Istället föreslår han en 

tanke om att ha en gemensam inriktning och ambition, vilken är kontextbunden. Hansons sätt 

att definiera värdegrunden öppnar upp för en flexibilitet i hur vi ska agera. Den möjliggör för 

nyanser och därmed för tolkning. Även Olofsson och Nilsson (2015) är inne på flexibilitet, och 

menar att värdegrunden ska verka styrande. Men, poängterar de, inte på samma sätt som mål är 

styrande även om värdegrunden ska vara kopplad till målen för att skapa motivation. 

Värdegrunden ska, enligt dem, fungera som en kompass i olika situationer. De menar att 

värdegrunden ska omsättas till handlande för att skapa legitimitet. Detta genom att gå från något 

organisationen har till något organisationen gör.   

För att lyckas med förflyttningen från något organisationen har till något organisationen gör har 

ledarna en viktig roll (Lennér Axelson & Thylefors 2005). Men det finns lika många tankar om 

vad som kännetecknar en bra ledare som det finns människor vilka ska ledas. Ett sätt att leda är 

genom värden. Det är ledarnas uppgift att tolka värdegrunden och applicera den på sitt 

ledarskap, och på så sätt föra organisationen framåt mot dess uttalade mål. Olofsson och Nilsson 

(2015) menar att det är av vikt för chefer att förstå sin roll och skapa förutsättningar genom att 

ge medarbetaren feedback för att stärka det önskvärda beteendet. Detta kan betyda att 

värdegrunden inte är något som kommer från intet, utan värdegrunden är något som dagligen 

produceras och reproduceras. Det är med andra ord ett val som organisationens medlemmar gör 

vid varje nytt arbetspass. Enligt Busch (2013) ska hänsyn tas till kontexten när det gäller ett 

värdebaserat ledarskap. Det kan tolkas som att det värdebaserade ledarskapet måste vara 
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flexibelt och kunna ändras, förändras och utvecklas för att passa det unika i varje situation som 

ledare kan stöta på. Detta i sin tur ställer krav på ledaren att vara lyhörd, och kunna fånga upp 

nyanserna i det som sägs eller görs, men också fånga upp nyanserna i det som inte sägs eller 

inte görs. Busch (2013) menar att i en kommun sätter politikerna riktningen för organisationen, 

men det är upp till ledarna att förvandla den riktningen till möjligheter att agera. Och enligt 

Pedersen och Rendtorff (2004) är första linjens chefer de viktigaste när det gäller att lyckas med 

det värdebaserade ledarskapet. De menar att dessa chefer är de som dagligen kopplar värdet till 

beslutsfattandet samtidigt som det är de som har ansvaret för medarbetarnas dagliga arbete. 

Vidare menar de att första linjens chefer har bäst kunskaper och kvalifikationer för att 

värdeutveckla medarbetarna i deras dagliga arbete. Därför är det av vikt att studera första linjens 

chefers upplevelse av att arbeta utifrån organisationens gemensamma värdegrund. Det handlar 

om att gå från ord till handling vilket leder in på uppsatsens problemformulering. 

Problemformulering 
För den som ska leda kan denna studie skapa en bättre förståelse och möjliggöra för utveckling 

av sitt arbete och därmed även av organisationens arbete. Utan en gemensam värdegrund finns 

risken att ledaren i sitt ledarskap skiljs från organisationens mål. För den som ska ledas kan 

denna studie hjälpa till att skapa en större förståelse för arbetet utifrån den gemensamma 

värdegrunden och därmed även en möjlighet till utveckling av det egna arbetssättet. Utan en 

gemensam värdegrund finns risken att medarbetaren inte lyckas nå upp till de förväntningar 

organisationen har på denne när det gäller arbetsprestation. Av det nyss beskrivna kan slutsatsen 

dras att arbetet utifrån den gemensamma värdegrunden påverkar många människor. Inte bara 

de som befinner sig inom organisationens gränser utan även de som använder sig av 

organisationens tjänster. Dessutom är värdegrunden något som ska vara inbäddat i kulturen. 

Denna studie kan möjliggöra för en förståelse för vad som kan behövas för att den gemensamma 

värdegrunden ska få ett starkare fäste, och fungera som en kompass. Vidare kan denna studie 

möjliggöra för organisationen att skapa legitimitet bland medlemmarna, det vill säga att det 

som organisationen säger är viktigt faktiskt är något som organisationen gör. Värdegrunden kan 

då förvandlas från att vara något som finns skrivet på ett papper till att vara något som aktivt 

påverkar handlandet för organisationsmedlemmen och organisationen.  

Värdegrund är något som många organisationer har vilket resulterar i att studien kan bli 

intressant även för andra. Även om kontexten kan vara olika så är grunden, det vill säga arbetet 

utifrån den gemensamma värdegrunden, att betraktas som något vilket kan sträcka sig över 

fövaltningar, kommuner, organisationer och sektorer. När det finns en värdegrund är det tänkt 

att organisationen ska arbeta och därmed leda efter den. Detta gör att den problematik som 

studiens fall representerar även kan kopplas till problematik i andra organisationer.  

Det handlar om det som Fenwick (2000) kallar grounding och flying. Med grounding menar 

hon att arbetaren ska ha en kunskapsbas, en plattform att utgå ifrån och med flying menar hon 

en förmåga att improvisera. Fenwick skriver om kompetens och utveckling. Men samma 

tankesätt passar när värdegrund och arbete utifrån den ska undersökas. Detta betyder att 

organisationens medlemmar behöver en grund, en plattform att utgå ifrån så att hen kan 

improvisera när liknande eller nya situationer uppstår. Idag är blicken vänd mot värdegrunden, 

och samma fråga som ställdes av mig för längesedan är fortfarande lika intressant och aktuell. 

Med avstamp i min egen erfarenhet av värdegrundsfrågan i relation till arbetsorganisationen 

presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att beskriva kommunala första linjens chefers upplevelse av att arbeta utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund.  

• Om och på vilket sätt upplever cheferna att de arbetar efter organisationens 

gemensamma värdegrund? 

• Vilka möjligheter och hinder upplever cheferna själva av att arbeta utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund? 

Avgränsning 
Första linjens chefer benämns fortsättningsvis chefer. I denna uppsats används orden chef och 

ledare synonymt. Den värdegrund som studien utgår ifrån är organisationens gemensamma 

värdegrund.  

Disposition 
Nedan presenteras uppsatsens disposition. 

 

 

Bakgrund

• Först presenteras tidigare forskning om utmaningarna med att studera 
offentlig sektor och ledarskap. Sedan presenteras viss tidigare forskning 
inom området i form av en överblick. 

Metod

• Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Karasek och Theorells 
krav-kontroll-stödmodell. Modellen diskuteras med hjälp av annan 
forskning inom området. Därefter presenteras tidigare forskning som ger 
läsaren en djupare förståelse om det värdebaserade ledarskapet.Teori

• Först diskuteras val av forskningsansats. Därefter presenteras val av 
insamlingsmetod för empiri och urval. Sedan presenteras 
tillvägagångssätt vid analysarbetet. Slutligen diskuteras tillförlitlighet 
och etik. 

Resultat 
Analys

• För att skapa en struktur används Buschs modell över värdebaserad 
ledning. Först presenteras ledningsförankring. Därefter värdeförankring 
och slutligen värdeutveckling. Resultatet analyseras utifrån krav, 
kontroll och stöd.

Diskussion

• I diskussionen knyts säcken samman. Först diskuteras studiens syfte och 
forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens slutsatser. Slutligen 
presenteras förslag på fortsatt forskning.
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Bakgrund 
Först presenteras utmaningarna i att studera offentlig sektor och ledarskap. Därefter 

presenteras en liten överblick över studier som har gjorts vad gäller transformationsledning, 

autentiskt ledarskap, etiskt ledarskap, värdebaserat ledarskap kopplat till offentlig sektor.  

Ledarskap inom offentlig sektor handlar om att skapa: högre kvalitet, effektivare service, en 

känsla av sammanhållning, personlig och organisatorisk utveckling, högre 

arbetstillfredsställelse, en vision och riktning för arbetet samt en koppling till samhället (van 

Wart 2003). Orazi m fl (2013) menar att ledarskap inom offentlig sektor inte är lika studerat 

jämfört med ledarskap inom privat sektor. Detta leder till att just värdebaserat ledarskap inom 

offentlig sektor också är ett understuderat område (Brown & Trevino 2003; van Wart 2003; 

Alraqhas 2015), även om forskning ökat något från 2003 och framåt (van Wart 2013). Chapman 

m fl (2016) menar att ledarskap inom offentlig sektor ständigt är utsatt för debatt och oenighet 

vad gäller vikten av ledarskapet och de utmaningar vilka är bundna med ledarskapet. De har 

gjort en sammanställning över forskningsfältet från åren 1987-2012, den visar att det finns tre 

aspekter som kan försvåra förståelsen för den forskning som finns. Den första aspekten handlar 

om hur ledarskap inom offentlig sektor ska studeras. De menar att det inte finns någon 

överensstämmelse varken vad gäller det teoretiska eller det metodologiska. Detta leder, enligt 

dem, till en svårighet att skapa en bra bild över fältet. Något som kan begränsa forskningsfältet 

ytterligare är möjligheten att applicera forskning om offentlig sektor från andra länder på de 

skandinaviska förhållandena (Vogel & Masal 2012). Även kulturella och kontextuella faktorer 

kan påverka vad ledarskap är (Holmberg & Åkerblom 2006). Detta betyder, enligt dem, att det 

finns något typiskt svenskt vad gäller ledarskap, och att svenska ledare inte ska vara 

självcentrerade, statusmedvetna eller icke deltagande.  

Den andra aspekten handlar om var ledarskap ska studeras. Det finns olika nivåer inom offentlig 

sektor där ledarskap kan studeras (Chapman m fl 2016). Hopkins och Scott (2016) hävdar att 

tankar om ledarskap och värden, som från början är riktade till ledningen högre upp i 

organisationen kan appliceras längre ner i organisationerna. Detta eftersom de som arbetar 

längre ner i organisationen ska leda efter dessa värden. Därför kommer denna uppsats, med stöd 

av Hopkins och Scott, att behandla forskning vad gäller ledarskap som applicerbar på första 

linjens chefer.  

Den tredje aspekten handlar om vad som ska studeras (Chapman m fl 2016). De menar att även 

om det finns studier som visar på en möjlighet att använda sig av olika ledarskapstyper 

framtagna för den privata sektorn, bör ett kritiskt förhållningssätt användas då dessa kanske inte 

fångar in de utmaningar och förutsättningar som finns inom den offentliga sektorn. Andersen 

(2010) förtydligar denna skillnad genom att belysa ledarskapsbeteendet inom den privata och 

den offentliga sektorn. Ledare inom den offentliga sektorn är förändringsorienterade och 

resultatmotiverade. Medan ledare inom den privata sektorn är relationsorienterade och 

maktmotiverade. Vogel och Masal (2012) är inne på samma tankebana som Chapman m fl 

(2016) och Andersen (2010) att en försiktighet ska iakttas när offentlig sektor gör sådant som i 

den privata sektorn är möjligt. Detta kan, enligt dem, påverka hur ledarskapet uppfattas. Baserat 

på den tidigare forskningen, som presenteras nedan i uppsatsens teoretiska referensram, 

använder sig ledare av samma typer av ledarskap. I uppsatsen används tidigare forskning från 

både privat och offentlig sektor.  

För att sammanfatta den tidigare forskningen, vad gäller offentlig sektor och ledarskap, kan 

denna brist på enhetlighet försvåra möjligheten till att skapa en överblick inom området. Trots 

detta kommer det i uppsatsen användas forskning från icke skandinaviska länder för att belysa 

fältet. Men när Busch (2013) värdebaserad ledning presenteras dras forskningen närmare den 

svenska kontexten. För att ge läsaren en bild över forskning som gjorts vad gäller ledarskap och 
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offentlig sektor presenteras en överblick. Den utgår från ramen transformationsledning, 

autentiskt ledarskap, etiskt ledarskap och värdebaserat ledarskap kopplat till offentlig sektor. 

Den forskning som presenteras nedan är inte all forskning som är gjord, utan presentationen 

bygger på resultatet av litteratursökningen.  

Ledarskap inom offentlig sektor har studerats med olika fokus exempelvis hur 

transformationsledning kan påverkas av: medarbetarens altruistiska orientering och 

medarbetarens identifikation med organisationens mål samt värderingar (Caillier 2014), eller 

demokratiska värderingar (Denhardt & Campbell 2006). Även effekten studeras exempelvis 

transformationsledning i förhållande till: medarbetarens känsla av arbetstillfredsställelse och 

engagemang (Yang m fl 2011), samt i förhållande till uppfattningen av makt (Barth-Farkas & 

Vera 2014). Autentiskt ledarskap har studerats med olika fokus exempelvis ledarskapets 

påverkan på ledaren (Barnard & Simbhoo 2014), eller vilket inflytande ledarskapet har på 

arbetsförtroendet och känslan av organisatorisk tillhörighet (Coxen m fl 2016). Även etiskt 

ledarskap har studerats med olika fokus exempelvis hur etiskt ledarskap tillsammans med ett 

emotionellt arbete påverkar engagemanget (Xiaojun & Guy 2014). Eller hur en polis i 

Storbritanien förhåller sig till värden när beslut ska fattas (Howard & Smith 2011). Även hur 

uppförandekoder tillsammans med det etiska ledarskapet kan påverka medarbetarens attityder 

och beteende vad gäller korruption (Thaler & Helmig 2016). Värdebaserad ledning har 

studerats med olika fokus exempelvis varför värdebaserade organisationer kan ha svårt att gå 

från strategiskt till operativt handlande (Viinamäki 2012), eller hur värden kan påverka 

beslutsfattandet (Pedersen & Rendtorff 2004). 

Det som framkommer i översikten är att fokus riktas på hur ledarskapet kan påverkas av eller 

påverka någon faktor men även vilken effekt som kan fås. Det som fattas är ledarnas perspektiv 

av att arbeta utifrån organisationens gemensamma värdegrund. Uppsatsen kommer att belysa 

en del i detta kunskapsgap genom att rikta in sig på första linjens chefer inom offentlig sektor.  

Teoretisk referensram 
Först  presenteras Karasek och Theorells (1990) Krav-Kontroll-Stödmodell. Författarna 

menar att modellen kan predicera en rad olika beteenden och hälsoeffekter, dessa beskrivs 

nedan i den löpande texten. Vilket resultatet eller beteendet kan bli för individen är avhängig 

vilken typ av kombination av krav-kontroll-stöd som individen upplever. Avsnittet börjar med 

en presentation av modellens tidigare användningsområden och hur den kan användas idag. 

Därefter presenteras de tre dimensionerna krav, kontroll och stöd, i den ordningen. Sedan 

presenteras de olika arbetstyperna högstressarbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten och 

passiva arbeten, i den ordningen. Därefter presenteras de två olika diagonalerna 

stressdiagonalen och aktivitetsdiagonalen. Slutligen presenteras tidigare forskning. 

Krav-kontroll-stöd 
Teorin består av Karasek och Theorells utökade krav-kontroll-stödmodell. Det är en teori som 

kom 1990, alltså för närmare trettio år sedan. Författarna nämner i sin bok att de fått kritik för 

att deras modell skulle vara alltför lätt. Trots det används den flitigt inom olika 

forskningsområden, dessa kan delas upp i olika tidsperioder. Där den första handlar om 

forskning som berör exempelvis social klass, samhällsförändringar och mentala störningar, det 

vill säga sådan forskning som även Karasek och Theorell fokuserade på. Den andra handlar om 

forskning vilka belyser dagens arbetssamhälle där produktivitet och utmattningssymptom står 

i fokus. Den tredje handlar om forskning som använder krav-kontroll-stödmodellen som 

utgångspunkt och därefter definierar om de olika delarna för att bättre passa dagens arbetsliv. 

Den fjärde handlar om forskning som presenterar alternativ vilka kan ses som komplement till 

krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2008).  
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Det är just på grund av att krav-kontroll-stödmodellen är lätt som den än idag används inom 

forskningen. Modellen möjliggör för att på ett enkelt sätt testa krav-kontroll-stöd i olika 

formationer samt hur dessa kan appliceras till den teoretiska aspekten liksom till den praktiska 

aspekten (Fila m fl 2017). Bland annat använder sig Lin m fl (2015) av modellen för att 

undersöka relationen mellan arbete och fritid, Sandberg m fl (2016) använder sig av modellen 

för att undersöka relationen mellan arbete och sömn. I denna uppsats kommer modellen att 

användas som ett verktyg för att undersöka chefers upplevelse av att arbeta utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund.  

 

 

Figur 1: Karv-kontroll-stödmodell efter Karasek och Theorell (1990)  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lOXL3iMn&id=91C722C4F7EB120105AA202C3C

F33AB759FA424D&thid=OIP.lOXL3iMnObp-

HymcpFD1bwEsDV&q=krav+kontroll+st%c3%b6d+modell&simid=607996448112115943&selectedindex=2&

mode=overlay&first=1 

Kravdimensionen 

Krav består av fysiska och psykologiska aspekter. Den första av dessa betyder de krav som 

arbetsuppgiften ställer på den mänskliga kroppen exempelvis att klara av att stå still eller vara 

i ständig rörelse, eller att hinna med ett visst antal uppgifter under en viss tid. Det som är av 

intresse för studien är den andra aspekten, vilket betyder de krav som ställs vad gäller mental 

förmåga hos individen exempelvis att kunna behålla sitt fokus och sin koncentration, men även 

att klara av olika konflikter på arbetsplatsen. Men lagom psykologiska krav exempelvis 

utmaningar, intresse eller betydelse är nödvändig för att prestera och känna arbetsglädje 

samtidigt som för höga krav kan ge motsatt effekt (Karasek & Theorell 1990).  

Kontrolldimensionen 

Kontroll består av det handlingsutrymme som individen har över arbetsuppgiften (Karasek & 

Theorell 1990). Det vill säga kontroll över arbetstider, möjlighet till att kunna påverka 

förändringar samt att delta i de beslut som ska fattas innan förändringen (Jeding & Theorell 

1999). Kontroll består även av det handlingsutrymme individen har i arbetsuppgiften (Karasek 

& Theorell 1990). Det vill säga hur mycket kontroll individen har för att bestämma eller påverka 

hur, vilka, i vilken ordning och när arbetsuppgiften ska utföras samt kunna bestämma när det 
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är möjligt för en paus (Jeding & Theorell 1999). Det finns även kontroll som handlar om 

möjlighet till att använda sig av de färdigheter som individen har. Med detta menas att individen 

har varierande arbetsuppgifter, en möjlighet till att lära, och får använda sin förmåga vad gäller 

problemlösning eller kreativitet (Jeding & Theorell 1999). Även Bergman m fl (2012) 

poängterar att kontroll är viktigt för lärandet. Karasek och Theorell (1990) menar att exempelvis 

arbetare vid det löpande bandet varken har något handlingsutrymme över hur arbetsuppgiften 

ska utföras eller vad som i arbetsuppgiften ska utföras. Allt detta bestäms av det löpande bandet 

som anger takten och den plats i produktionslinjen där individen är stationerad. När kontrollen 

är begränsad kan resultatet bli att individen känner hopplöshet.   

Stöddimensionen 

Stöd består av interaktion mellan kollegor och dess ledare, men kan även uppnås genom 

interaktion med andra människor utanför den egna arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990). 

Enligt Trollestad (2000) kan ett sätt att erhålla stöd vara att byta erfarenheter med andra, detta 

kan leda till lärande och ett större förtroende och en större förståelse för andra. Karasek och 

Theorell (1990) beskriver stödet som all form av social interaktion vilket upplevs som hjälpsamt 

av individen. De menar att socialt stöd kan fungera dämpande på det som orsakar stress och 

ohälsa i arbetet. Blanch (2016) däremot menar att socialt stöd från chefer och kollegor kan 

fungera dämpande vad gäller kontrolldimensionen, dock inte mot kravdimensionen.  

Människan är beroende av socialt stöd eftersom det påverkar oss positivt vad gäller vår hälsa 

över tid och vår förmåga att ta till ny kunskap (Karasek & Theorell 1990). House (1981) menar 

att det sociala stödet höjer kvaliteten på individens arbetsliv och livssituation i övrigt. Lin m fl 

(2015) har kommit fram till liknande resultat, att socialt stöd kan öka anställdas känsla av 

belåtenhet även på fritiden. Men House (1981) poängterar att socialt stöd ändå inte anses vara 

svaret på alla stress och hälsoproblem.Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att socialt 

stöd kan hjälpa oss att utveckla olika typer av coping strategier vilka kan påverka känslan av 

välmående, vår förmåga till produktivitet samt till en förbättrad självbild. Det finns olika typer 

av stöd, Karasek och Theorell (1990) beskriver det emotionella stödet vilket fungerar dämpande 

mot stress. Det emotionella stödet kan fås genom social och emotionell integration samt genom 

tillit mellan kollegor, ledare eller andra personer. Det emotionella stödet kan även betraktas 

som de normer vilka återfinns inom arbetsgruppen och som skapar möjlighet till utveckling. 

Enligt House (1981) är det emotionella stödet det viktigaste för att motverka stress, men även 

att mängden och kvaliteten på det sociala stöd som individen upplever kan påverka upplevelsen 

av stress. Vidare beskriver Karasek och Theorell (1990) stöd som instrumentellt vilket är de 

extra resurser som kan ges för att underlätta arbetsuppgiften. Detta kan vara att antingen 

kollegor eller ledare hjälper till med arbetsuppgiften eller mer tid. Men det kan även påverka 

varifrån det sociala stöden kommer, enligt Jeding och Theorell (1999) har socialt stöd från 

ledare en större betydelse för den upplevda trivseln och hälsan än det sociala stöd som kan fås 

via kollegor. 

Högstressarbeten 

När arbetskraven är för höga samtidigt som kontrollen över hur arbetet ska utföras är låga kan 

arbetarens reaktion mot detta resultera i utmattning, oro, depression och ohälsa. Karasek och 

Theorell (1990) ger ett exempel om de som arbetar vid det löpande bandet och beskriver vad 

som händer då produktionstakten ökar. Det vill säga kravet på produktion blir för högt samtidigt 

som det löpande bandet begränsar arbetarnas handlingsmöjligheter. Enligt dem kan detta orsaka 

stress och vilket kan uttryckas i form av aggressivitet eller social isolering. Bristen på frihet att 

inom arbetets ramar, att kunna slappna av eller på annat sätt skapa olika copingstrategier kan 

enligt författarna leda till högre psykosociala ohälsotal (Karasek & Theorell 1990).  
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Aktiva arbeten 

När arbetskraven är höga och när kontrollen över hur arbetet ska utföras högt, kan det resultera 

i positiva effekter. Exempel på detta kan vara lärande, om individen är fri att testa olika 

lösningar på ett problem för att slutligen komma fram till den bästa lösningen. Individen tillåts 

då att arbeta problemlösande vilket kan resultera i en hög produktivitet och personlig 

tillfredsställelse. Denna typ av arbeten motverkar stressnivån så att den upplevs som normal 

(Karasek & Theorell 1990). I motsats till Karasek och Theorells tankar finner Bergman m fl 

(2012) i sin forskning, när det gäller krav, inte stöd för det som Karasek och Theorell menar att 

aktiva arbeten skulle möjliggöra för problemlösning mer än i de andra typerna av arbeten.  

Lågstressarbeten 

När arbetskraven är låga och kontrollen över hur arbetet ska utföras är högt kan det resultera i 

individen kan använda sin kompetens som den anser bäst. Resultatet av detta kan vara att 

individen upplever sig vara lyckligare och mer hälsosam än andra (Karasek & Theorell 1990).  

Passiva arbeten 

När arbetskraven är låga och kontrollen över hur arbetet ska utföras är låga kan arbetarens 

kompetens och kunskaper försvinna. Att förlora sina kunskaper och färdigheter, att inte ha 

några utmaningar eller möjligheter till att testa sina ideér för att förbättra organisationens 

verksamhet beskriver författarna som en arbetsplats med arbetsuppgifter som inte inspirerar 

vilket kan leda till bristande motivation och minskad produktivitet (Karasek & Theorell 1990).  

Diagonalerna 

Genom de fyra olika typerna av arbeten går två olika diagonaler: stressdiagonalen och 

aktivitetsdiagonalen. Ju längre ut på stressdiagonalen individen befinner sig ju högre blir risken 

för ohälsa. Detta tillstånd kan dämpas genom att förse individen med mer kontroll, det vill säga 

vidga individens handlingsutrymme. Den arbetstyp som återfinns längst ut på stressdiagonalen 

är högstressarbeten det vill säga de arbeten där kravet är högt och kontrollen är låg. Den 

arbetstyp som återfinns längst in på stressdiagonalen är lågstressarbeten det vill säga arbeten 

där kraven är låga och kontrollen är hög. Aktivitetsdiagonalen kopplar till kreativitet och 

möjlighet för lärande och därmed för utveckling och ökad produktion. Ju längre ut på 

aktivitetsdiagonalen individen befinner sig ju större är möjligheten till lärande och utveckling. 

Den arbetstyp som återfinns längst ut på aktivitetsdiagonalen är aktiva arbeten det vill säga de 

arbeten där graden av krav är höga men där även kontrollen är hög. Den arbetstyp som återfinns 

längst in på aktivitetsdiagonalen är passiva arbeten, det vill säga arbeten där varken krav eller 

kontroll är höga (Karasek & Theorell 1990). 

För att sammanfatta teorigenomgången så visar den på att de presenterade dimensionerna 

tillsammans påverkar individens välmående och hälsa. Men den visar även på möjlighet att 

förbättra individens arbetsmiljö så att individen bättre kan klara av arbetsuppgifternas 

utmaningar.  

Tidigare forskning 
Avsnittet börjar med en presentation av tidigare forskning som tar upp tre olika ledarskapstyper 

vilka tillsammans kan beskriva vad ett värdebaserat ledarskap innebär. Det som presenteras i 

detta avsnitt är en del av den forskning som finns vad gäller ledarskap, dock ej alla typer av 

ledarskap, och som bedöms relevant för att tillhandahålla en grund för läsaren. Därefter 

kommer det värdebaserade ledarskapet enligt Busch (2013) att presenteras mer ingående. 

Detta eftersom uppsatsen använder sig av den som struktur både vad gäller intervjuguide och 

som struktur i resultat och analys delen.  
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Leda efter värden 

En del i chefernas arbetsuppgifter är att leda medarbetarna. Eftersom organisationens 

värdegrund ska vara implementerad i alla steg inom organisationen innebär det i praktiken att 

leda efter värdegrunden. Detta gör att ledarskapsteorier efter värderingar lämpar sig som grund 

för den tidigare forskningen. Enligt Hanson (2015) är ledning efter värden ett vanligt sätt att 

styra, eftersom det går att påverka dels kvalitet och bemötande till det bättre, dels påverkas 

arbetsmiljön så den upplevs mer trygg, dels kan organisationen stärka sitt varumärke vilket kan 

locka både nya kunder och nya medarbetare.  

Enligt Brown och Treviño (2003) kan ett värdebaserat ledarskap skapa effektivitet genom att 

ledaren kan och ska försöka påverka medarbetarnas åsikter. Målet är att föra medarbetarnas 

åsikter närmare de värden som organisationen anser är viktiga. Enligt Brown och Treviño 

(2003) är det värdebaserade ledarskapet, trots sin popularitet och sina påstådda positiva effekter, 

en ledarskapsform som ändå inte riktigt förståtts. Detta kan tyda på att mer kunskap behövs om 

hur ledare idag upplever arbetet utifrån värden. Enligt dem har det värdebaserade ledarskapet 

en nära koppling till det som kallas för transformationsledning. Den kopplingen har även 

Copeland (2014) gjort, men hon kopplar även till autentiskt ledarskap och till etiskt ledarskap. 

Den första, transformationsledning, beskrivs av Busch (2013) som ett sätt för ledaren att 

motivera medarbetaren. Även Qu m fl (2015:286) är inne på motivation och beskriver 

transformationsledning som:  

Charismatic, visionary, and inspirational actions that influence followers to broaden their 

goals and perform beyond the expectations specified in their formal work roles and job 

descriptions. 

Enligt Qu m fl (2015) kan transformationsledning ha en effekt på medarbetarens kreativitet. 

Detta, menar de, kan förstärkas om medarbetaren identifierar sig med ledaren, och om ledaren 

är tydlig med att kreativitet är något som förväntas. En annan aspekt av kreativitet kan vara 

utveckling av arbete och beteende. Detta menar Wang m fl (2016) är möjligt om medarbetaren 

känner förtroende för ledaren och vill få feedback på sitt arbete och sitt agerande. Även Ding 

m fl (2017) är inne på utveckling. De menar att då medarbetaren uppmuntras att identifiera sig 

själv genom arbetet som organisationen utför kan effekten bli att medarbetaren blir mer 

engagerad i arbetet. Liknande tankar har även Avolio m fl (2004) men kopplar även till 

medarbetarens känsla av empowerment som en effekt av transformationsledning. Men, menar 

de, det engagemang som medarbetaren känner kan graderas efter ledarens förmåga att vara 

konsekvent i sitt ledarskap. Det kan betyda att om ledaren misslyckas med någon aspekt i 

ledarskapet kan medarbetarens engagemang samt känsla av empowerment skifta från positivt 

till negativt. Detta kan beskrivas som att ju närmare ledare och medarbetare är ju viktigare är 

det att ledaren lyckas hålla sig till sin roll. Detta kan betyda att ledaren behöver en typ av närhet 

mellan sig själv och sitt ledarskap för att lyckas hålla sig till sin roll. Enligt Howell m fl (2005) 

kan närhet utvecklas om ledaren: ifrågasätter de vedertagna synsätten, kan förmedla en 

tilltalande vision över hur arbetet ska vara och utvecklar medarbetarens kompetenser. Enligt 

dem skulle effekten av närheten påverka medarbetarens och arbetsgruppens prestation.  

Den andra, autentiskt ledarskap, definieras av Walumbwa m fl (2008:94) som: 

 … a pattern of leader behavior that draws upon and promotes both positive psychological 

capacities and a positive ethical climate, to foster greater self-awareness, an internalized moral 

perspective, balanced processing of information, and relational transparency on the part of 

leaders working with followers, fostering positive self-development.  

Avolio och Gardner (2005) menar om autentiska ledare arbetar med medarbetarens äkta 

värderingar inom områdena self-awareness, self-regulation och positive modeling, vilket fritt 
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översätts som självmedvetande, kontroll av självet, samt att vara en bra förebild, kan detta bidra 

till medarbetarens och organisationens välmående och utveckling. De menar att en autentisk 

ledare kan skapa autentiska följare. Men även att autentiska ledare är medvetna om att de har 

kunskaper och kompetenser vilka inte alltid räcker till. Därför kan de autentiska ledarna omge 

sig med andra vilka har de kunskaperna eller kompetenserna och på så sätt kan kulturen i 

organisationen bli inkluderande och positiv. Avolio m fl (2005:xxiii) menar att autentiska 

ledare: 

…(a) know who they are and what they belive in; (b) display transparency and consistency 

between their values, ethical reasoning and actions; (c) focus on develpoing positive 

psychological states such as confidence, optimism, hope, and resilience within themselves and 

their associates; (d) are widely known and respected for their integrity. 

Även Fusco m fl (2015) har en liknande beskrivning av de personliga egenskaperna där 

autentiska ledare ses som självsäkra, kompetenta, medvetna och samstämmande. Med hjälp av 

Chan m fl (2005) sammanfattas att det autentiska ledarskapet innehåller aspekter av dels 

emotioner det vill säga att ledaren är ärlig mot sig själv, dels kognition det vill säga 

självkännedom och kännedom om de ramar som den sociala rollen sätter, dels ett 

självrefererande som även kan uppfattas av andra.  

Den tredje, etiskt ledarskap, definieras av Brown m fl (2005:120) som:  

… the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and 

interpersonal relationships, and the promotion of such cunduct to followers through two-way 

communication, reinforcement, and decision-making. 

Med denna definition menar de att etiska ledares beteende ses som ärligt, tillitsfullt, rättvist, 

omtänksamt, vilket gör den etiska ledaren trovärdig när denne inte bara med handling utan även 

med ord väver in den etiska aspekten i sitt ledarskap. Detta betyder att etiska ledare: kan 

förmedla förväntningar som delas och förstås av medarbetarna (Schaubroeck m fl 2012), och 

vars ledarskap kan påverka medarbetaren att respektera organisationen (Taylor & Pattie 2014), 

men även hjälpa medarbetaren finna sin plats i organisationen (Xu m fl 2016). Detta kan öka 

medarbetarens tro på sin egen förmåga, vilket kan resultera i utveckling av medarbetarens 

kreativitet (Ma m fl 2013), och därmed få medarbetaren att utveckla sina ideér och berätta om 

dem, vilket är utvecklande för organisationen samtidigt som detta kan resultera i att 

medarbetaren stannar längre inom organisationen (Lam m fl 2016). Att medarbetaren kan 

stanna längre inom organisationen, menar Bedi m fl (2016), kan bero på effekten av en ökad 

känsla av jobbnöjdhet samt ett ökat psykiskt välbefinnande samtidigt som medarbetaren blir 

mer gynnsamt inställd gentemot ledaren.  

Xu m fl (2016) menar att när det etiska ledarskapet observeras av medarbetarna, kan dessa 

utveckla ett större förtroende till organisationen samt uppleva att belöningar inom 

organisationen fördelas på att rättvist sätt. Walumbwa m fl (2017) är inne på samma linje som 

Xu m fl (2016) när det gäller att rättvisa stärker förtroendet för organisationen. Men även att 

rättvisa är nödvändigt för att människorna i organisationen och därmed organisationen ska 

kunna lära. Även Ma m fl (2013) utgår ifrån rättvisa, men poängterar att det inte enbart handlar 

om att lära utan även om att dela med sig av kunskap. Walumbwa m fl (2017:21) menar att det 

i organisationer finns en typ av ”economic rationality”. Detta betyder att människorna inom 

organisationen antingen kan öka eller minska sina ansträngningar beroende på om 

arbetsklimatet upplevs rättvist eller inte. Däremot menar Taylor och Pattie (2014) att det etiska 

ledarskapets effekter kan dämpas om medarbetaren redan är samvetsgrann och har högre etiska 

kärnvärderingar.  
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Enligt Haq (2011) kan etik inte läras, men etik kan utvecklas. Detta betyder att ledaren kan 

utveckla sitt ledarskap genom att dels skaffa sig kunskap om medarbetarna, produkten och 

styrningen. Dels utveckla sitt analytiska- och logiska tänkande. Detta för att kunna planera 

bättre, lösa problem och lära från dem. Dels skaffa sig kunskap om det mänskliga beteendet, 

hur människan fungerar i grupp, sin emotionella intelligens samt hur man för sig i olika sociala 

sammanhang. Detta för att bättre kunna förstå olika synsätt på ett problem, förstå sina och 

andras känslor och för att bättre kunna svara mot det som situationen kräver. Etiska ledare är 

med andra ord ”unique moral agents reprecenting the interests of the organization” (Xu m fl 

2016:501). 

Det är tydligt att medarbetaren är en gemensam nämnare i den tidigare forskningen som har 

presenteras. Forskningen har handlat om hur ledarskapet påverkar medarbetaren och vilken 

effekten av detta blir, eller hur medarbetarens personliga egenskaper kan påverka ledarskapet. 

Det är även tydligt att den tidigare forskningen som presenterats beskriver hur ledare, vilka 

leder efter värden, är och vilka personliga egenskaper dessa har samt hur väl dessa egenskaper 

skapar möjligheter för organisationen.  

Värdebaserad ledning 

Copeland (2014) menar att när transformationsledarskapet kombineras med det etiska 

ledarskapet och med det autentiska ledarskapet förvandlas målet för organisationen. Det betyder 

att målet får innehåll av etik och moral, och genom att skapa tillit och förtroende kan det 

resultera i att ledarskapet riktas mot organisationens och medarbetarnas välmående. Busch 

(2013) har preciserat innehållet i det värdebaserade ledarskapet och skapat en definition av 

begreppet. I den definitionen rymmer även de olika ledarskapstyperna som Copeland (2014) 

identifierat. Men Busch lägger även till ledningsteori för att ta det värdebaserade ledarskapet 

till nivån bortom att endast arbeta med värderingar och värdeutveckling, detta anser han 

behöver göras för att det ska handla om ledning. Enligt Busch handlar det dels om ledaren själv 

och mer specifikt dennes personliga egenskaper, dels om medarbetarna och i vilken 

utsträckning de personligen eller som grupp nått en en form av mognad där måluppnåelse, 

önskan om ansvar och en förmåga att klara av det ansvaret och där kunskap och erfarenhet 

finns, dels den kontext som ledningen ska verka i. Busch (2013:97) definierar värdebaserad 

ledning som: 

Värdebaserad ledning är ett målformulerande, problemlösande, språkskapande och 

värdeutvecklande samspel, förankrat i organisationens värderingar och höga etiska 

standarder, som går att utöva på såväl individnivå som gruppnivå och organisationsnivå.  

Enligt Busch (2013) finns fyra olika positiva effekter av definitionen. Den första eftersom den 

går att applicera på alla nivåer av ledarskap inom organisationen samtidigt som definitionen 

knyter an till ledarskapet och på hur ledarens beteende ska vara. Den andra eftersom 

definitionen rymmer aspekterna av det autentiska ledarskapet, det etiska ledarskapet samt det 

transformativa ledarskapet. Det tredje eftersom definitionen tar avstamp i organisationens 

gemensamma värdegrund och indikerar att det är denna värdegrund som ska utvecklas. Det 

fjärde eftersom definitionen även tar avstamp i höga etiska värderingar hit kan integritet, 

ärlighet, pålitlighet, rättvisa och omsorg räknas. Han har skapat en figur som illustrerar 

sambandet mellan de faktorer som påverkar möjligheten att leda efter ett värdebaserat 

ledarskap. Dessa benämner han ledningsförankring, värdeförankring och värdeutveckling. 

Nedan kommer dessa att beskrivas. 
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Figur 2: Från Busch (2013:83)  

Ledningsförankring består av dels samspel vilket betyder att ledaren inte kan leda själv. Dels 

målformulerade samspel vilket betyder att fokus bör vara på tre olika mål: de dagliga det vill 

säga sådant som organisationen är till för att göra exempelvis producera varor eller tjänster; de 

anpassningsmässiga det vill säga sådant som organisationen behöver göra för att anpassa sig 

till förändringar; och de utvecklande vilket betyder sådant som organisationen göra behöver för 

att vara konkurrenskraftig. Dels problemlösande samspel vilket betyder att ledaren bör veta 

vilka metoder som lämpar sig bäst vid olika situationer. Dels språkskapande samspel vilket 

betyder att ledaren ska använda sitt språk på ett sådant sätt att organisationen kan arbeta med 

de tidigare nämnda målen och problemlösningarna. Det är alltså av vikt att det som ledaren 

förmedlar är något som ledaren själv står bakom (Busch 2013).  

Värdeförankring handlar om organisationens kultur, vilken han menar består av tre olika typer: 

ett internt ursprung exempelvis den gemensamma värdegrunden; ett externt ursprung det vill 

säga den kultur som råder i samhället; och ett individuellt ursprung detta är de personliga 

tolkningar som ledaren gjort av värdegrunden och de värden som finns i samhället. Busch 

menar att ledningen tillsammans med medarbetarna behöver formulera ett eget, kontextbundet 

språk som de kan kommunicera genom. Detta är inte alltid något som sker friktionsfritt när 

olika grupper för fram sin syn på vad som är problemet och hur det ska lösas. Dock är detta 

viktigt eftersom språket skapar mening och betydelse (Busch 2013).  

Värdeutveckling handlar om att vissa värden vid vissa situationer kan behöva modifieras eller 

prioriteras för att passa situationen bättre. För att åstadkomma detta kan ledaren prata om värdet 

i det dagliga samtalet och på så sätt synliggöra värdet tydligare. Ledaren kan även tillsammans 

med medarbetarna arbeta på den gemensamma tolkningen av värdet. Nya tolkningar kan 

behövas då förändringar sker antingen i form av en ökning eller minskning av arbetsgruppen 

eller då uppdraget förändras. Beroende på känslan, emotionen, inför förändringen kan 

värdeutvecklingen ske mer eller mindre snabbt. För att lyckas behövs motivation denna i sin 

tur är avhängig det individuella behovet, önskemålet, intresset eller drivkraften hos ledaren 

(Busch 2013).  

Ledarens personliga egenskaper kan kopplas till det som Yujin och Hwan (2017:67) kallar 

”Public Service Motivation (PSM)”, detta beskrivs som en värdering vilken motiverar till att 

hjälpa andra. De menar att individer med en högre nivå av PSM oftare väljer att arbeta inom 
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offentlig sektor samt att nivån av PSM kan öka i och med socialisation i organisationen och 

med dess värderingar. Detta kan enligt dem leda till ökad närvaro och effektivitet. Men menar 

Busch (2013) motivationen kan även komma från organisationen. Genom att identifiera vissa 

värderingar som viktigare än andra kan detta leda till att individen får en känsla av att vilja 

utvecklas för att på så sätt erhålla en högre status inom organisationen. Värdeutveckling hos 

individen kan uppnås dels genom belöning antingen i form av en inre belöning, vilken kan 

beskrivas som en bra känsla för det arbete som är gjort eller en yttre belöning från kollegor, 

dels genom personlig utveckling där individen får träna på sina metoder att påverka 

medarbetarnas beteende. Det i sin tur är avhängig ledarens egna självkänsla och tro på att denne 

klarar av uppgiften inom den specifika situationen.  

Bao m fl (2013) har identifierat sju positiva aspekter av ett värdebaserat ledarskap: (1) ledaren 

tillåts vara både strategisk och ha ett resultatinriktat ledarskap, detta leder till att fokus kan 

läggas på produktionen av värderingarna; (2) det värdebaserade ledarskapet belyser vikten av 

att kunna vårda relationer och på så vis skapa förtroende och tillit för ledningen, samtidigt som 

den möjliggör för de inblandade att skapa sin egna definition av vad som kan förväntas av dem 

vad gäller utförande av arbetsuppgift; (3) belyser vikten av den process som skapas utifrån 

folkets syn på vad som är viktiga värden; (4) möjliggör för såväl individuellt som 

organisatoriskt lärande genom att stimulera till innovativt handlande; (5) möjliggör för att stärka 

den organisationskultur som önskas och det i sin tur är viktigt för att i förlängningen säkra att 

den service som utlovas förblir lika över tiden; (6) kan hjälpa till och skapa en gemensam grund 

i ett mångkulturellt samhälle; (7) samt möjliggör för organisationen att samverka med andra 

genom att tillsammans skapa den plattform som samarbetet ska utgå ifrån.  

Även Viinamäki (2012), likt Bao m fl (2013), har identifierat positiva effekter av ett 

värdebaserat ledarskap. Han har menar att ledare kan använda värdena för att skapa: 

legitimation, etablera trovärdighet, förtroende, styra och belöna medarbetaren samt använda 

värdena för att kommunicera ut organisationen mål. Utöver de positiva effekterna av ett 

värdebaserat ledarskap har han även identifierat fem framgångsfaktorer som behövs för att 

lyckas med ett värdebaserat ledarskap. Dessa handlar om att: (1) omdefiniera vad makt, struktur 

och förändringar i ledarens position innebär eftersom det traditionella synsättet och strukturen 

inte gynnar värdebaserade handlingar; (2) även andra än chefer behöver vara delaktiga i 

skapandet av vad värdet betyder för dem; (3) hitta nya sätt att kontrollera och ge feedback i ett 

ledarskap som bygger på kommunikation och samarbete; (4) hitta effektiva och säkra sätt att 

kommunicera, för att göra detta menar han att ledare kan använda sig av två olika strategier. 

Antingen kan ledare vara den som ger information, försöker övertala och slutligen sanktionerar 

dem som inte följer värdena, eller så kan ledaren använda sig av medarbetarnas vilja att ta 

ansvar och använda sig av deras kreativitet. Men det finns negativa aspekter med båda 

förfaringssätten; (5) visa värdena inte bara internt utan även externt. 

För att sammanfatta den tidigare forskningen vad gäller olika sätt att leda efter värden kan det 

konstateras att det krävs en ledare som tror på det denne gör, kan kommunicera ut till 

medarbetaren vad som ska göras och vad som förväntas, men även genom handling visa vägen 

för medarbetaren. Det krävs alltså en ledare som kan möjliggöra för medarbetaren att känna 

motivation, engagemang och kreativitet. I den tidigare forskning som presenterats finns ett 

fokus på vad en ledare kan åstadkomma genom att använda sig av olika sätt att leda efter värden. 

Men det finns även en aspekt vilken påverkar ledarens möjlighet att leda.  

I den presenterade tidigare forskningen vad gäller olika sätt att leda har närhet löpt som en röd 

tråd för hur väl de olika sätten att leda fungerar. Det har argumenterats att medarbetaren ska 

identifiera sig med ledaren, det vill säga det finns en närhet mellan det som ledaren tycker och 

det som medarbetaren uppfattar och därefter tycker. Men det har även argumenterats att ledaren 
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genom sina handlingar och sitt beteende ska visa medarbetaren hur denne ska förhålla sig. För 

att göra detta behövs en närhet mellan ledaren och medarbetaren så att medarbetaren får en 

möjlighet att observera ledaren och därefter inspireras till att handla och betee sig på ett liknande 

sätt. Närheten kan i en del organisationer var en utmaning. Strukturen för arbetet kan vara som 

sådant att ledare och medarbetare inte ses alls eller delvis under dagen, vilket då torde skapa en 

utmaning för ledare att leda efter värden. Slutligen har det argumenterats för att organisationen 

ska kommunicera ut värdena, eller som i detta fall värdeorden inte bara internt utan även externt. 

Det ska med andra ord skapas en närhet mellan de som finns innanför organisationens gränser 

och de som finns utanför. Om de olika ledarskaps sätten kopplas till värdegrunden uppenbarar 

sig ännu en aspekt av närhet. Det kan påstås att värdegrunden ska vara utgångspunkten och att 

ledarskapet ska vara verktyget med vilket organisationen ska nå målet. Detta kan resultera i ett 

antagande om att närhet bör finnas mellan organisation och ledare, mellan ledare och ledarskap 

samt mellan ledare och medarbetare.   



 

 

21 

 

Metod 
Widerberg (2003:65) skriver i sin bok Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar ”Studenten 

ska egentligen bara skriva sin historia, en historia om hur det hela har gått till.” Här nedan 

presenteras min historia om hur det hela har gått till. Först presenteras och diskuteras val av 

forskningsansats och fallstudie som metod samt fallet. Sedan presenteras och diskuteras 

metoden för empiriinsamlingen uppdelat i intervju, intervjuguide och urval. Slutligen 

presenteras och diskuteras uppsatsens reliabilitet, validitet och etik. 

Kvalitativ forskningsansats 
Merriam (1994) menar att syftet med den kvalitativa forskningsansatsen är att beskriva 

människans syn på just denna del av sin värld. Detta är tankar som även finns hos Bryman 

(2011), men han lägger även vikt på orden och att det handlar om den sociala verkligheten vid 

just detta specifika tillfälle. Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva chefers upplevelse är en 

kvalitativ forskningsansats rätt metod. Bryman (2011) menar att den kvalitativa 

forskningsansatsens inriktning är teoriskapande det vill säga induktiv, men att den ibland kan 

användas deduktivt alltså teoriprövande. Denna uppsats är skriven med en blandning av dessa. 

Arbetssättet är med andra ord abduktivt. Enligt Fangen (2005) har forskaren alltid en 

förförståelse av det som ska undersökas, och denna förförståelse ändras och förändras under 

forskningens gång. Ett sätt att förändra förförståelsen är att läsa in sig på området. Delar av 

teorin har med andra ord skrivits innan empirin har samlats in. Detta angreppssättet tillät mig 

att påbörja mitt arbete tidigare, få lite mer kunskaper inom området och ideér till 

intervjuguidedesignen.  

Fallstudie  
Merriam (1994) beskriver fallstudier som en metod där det handlar om att upptäcka snarare än 

att bevisa. Detta sker genom en önskan om djupare kunskaper om en specifik situation och hur 

intervjupersonerna tolkar den situationen. Fallstudier är, enligt henne, deskriptiva alltså den 

syftar till att ge en beskrivning över vad som händer utifrån olika aspekter. Det som ska 

beskrivas är någon specifik situation, händelse, företeelse eller person. Ejvegård (2009) å andra 

sidan menar att ett fall inte kan vara representativt för hur verkligheten är eller upplevs för 

andra. Bryman (2011) vidgar beskrivningen av fall till att även innefatta en viss del av ett 

samhälle, en speciell skola, en specifik familj eller en viss organisation. På detta sätt förvandlas 

fall från att bara utgå från en till att utgå från flera. Merriam (1994) menar att en fallstudie är 

induktiv och heuristisk. Det första betyder att det är upptäckten som är av intresse och att det 

utifrån den upptäckten skapas generaliseringar, begrepp och hypoteser. Men detta är inte alltid 

ett absolut förfaringssätt. Det andra betyder att läsaren kan få förbättrad förståelse om ämnet, 

ny kunskap om ämnet eller att uppsatsen styrker det som läsaren redan vet. 

I den här uppsatsen innebär fallstudie att fokus riktas mot hur chefer upplever arbetet utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund. Den ger en beskrivning av hur chefer inom en viss 

organisation arbetar och över vad som händer men även över vad som hänt. Några av de frågor 

som ställdes under intervjutillfällena var av sådan karaktär att intervjupersonerna fick använda 

sina minnen. Detta kan tolkas som att resultatet i uppsatsen beskriver sådant som hänt över tid. 

Fallet utgår med andra ord från en specifik kontext nämligen en förvaltning, men eftersom 

värdegrunden och ledarskapet är det samma i övriga förvaltningar kan det argumenteras att 

denna uppsats även belyser ett mer generellt problem. För att göra studiens resultat mer 

representativt har åtta enheter i fallet undersökts. Detta betyder att läsaren, efter att ha tagit del 

av innehållet, kan få kunskap om de möjligheter och utmaningar som chefer upplever i arbetet 

utifrån organisationens gemensamma värdegrund. Denna uppsats förser läsaren antingen med 

ny djupare kunskap eller en bekräftelse på redan befintlig kunskap.  
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Fallet 
Fallet är en mellanstor kommun med ungefär 6400 anställda. Kommunen uttrycker inte att de 

arbetar efter begreppet värdebaserad ledning. Men efter att ha tagit del av de dokument som 

behandlar chefer och värdegrunden har slutsatsen dragits att det arbetssättet har tydliga 

kopplingar till det värdebaserade ledarskapet, som beskrivs i den teoretiska referensramen i 

uppsatsen under rubriken tidigare forskning.  

Intervjuer 
Esaiasson m fl (2012) menar att intervju som datainsamlingsmetod kan ge svar på många frågor. 

Enligt Jacobsen (1993) består en intervju av kommunikation, och i intervjun finns olika roller 

att spela. Dessa roller är bestämda på förhand. I intervjun finns rollen som intervjuare, 

informant och åskådare. Detta betyder att det som informanten säger och i viss mån tänker kan 

via intervjuaren förmedlas och på så sätt skapa ett värde för åskådaren. Och menar Jacobsen 

om intervjun når många åskådare kan förändring ske. Även Kvale (1996) är inne på samma 

linje som Jacobsen när det gäller att intervjun ska ha ett värde. Han menar att intervjuer alltid 

ska ha syftet att försöka förbättra den intervjuades situation. Denna studie möjliggör dels för 

den intervjuade att reflektera över vad denna kan utveckla, dels för organisationen att 

möjliggöra för informantens utveckling och i förlängningen även de medarbetare som berörs 

av ledarskapet. Men även för medarbetarnas utveckling när det gäller arbetet utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund.  

För att samla in empiri har åtta intervjuer gjorts. Tio intervjuer var planerade men två 

avbokades. Dock bedömdes att de åtta som gjordes gav ett tillräckligt omfattande datamaterial 

och en tillräcklig inblick i hur informanterna upplevde arbetet utifrån organisationens 

gemensamma värdegrund.  

Intervjuguide 
Enligt Jacobsen (1993) är intervjuguidens syfte att se till att informanterna får samma typer av 

frågor inom samma teman. För att skapa en struktur i frågorna har intervjuguiden (se bilaga 1) 

utgått ifrån Busch modell och teman skapades, dessa var värdeförankring, värdeutveckling och 

ledningsförankring. I det första temat ställdes frågor som kopplade till informantens egna tankar 

om värdegrunden och informantens upplevelse av att själv arbeta med sin personliga tolkning. 

I det andra temat ställdes frågor som kopplar till informantens upplevelse om arbetet utifrån 

den gemensamma värdegrunden behöver förbättras. I det tredje temat ställdes frågor som 

kopplar till informantens upplevelse av hur det inom organisationen arbetas utifrån den 

gemensamma värdegrunden. För att skapa ytterligare struktur har intervjufrågorna formulerats 

så att de även kopplar till uppsatsens teoretiska referensram. Detta betyder att intervjufrågorna 

kopplar till dimensionerna krav, kontroll och stöd. I datainsamlingen skiljer sig den första 

intervjun och intervjuguiden åt från de resterande, eftersom intervjuguiden modifierades efteråt. 

Samma frågor ställdes, dock i en annan ordning, och några nya frågor tillkom. Under 

intervjutillfällena ställdes inte alla frågor i samma ordning och en del frågor ställdes inte alls. 

Detta på grund av att informantens svar styrde ordningen eller när informanten kom in på 

frågorna utan att dessa hade ställts. Enligt Jacobsen (1993) ska intervjuaren då och då 

sammanfatta det som informanten sagt. Detta har gjorts i syfte till att försäkra sig om att det 

som informanten sagt har förståtts på rätt sätt men även för att komma in på nya aspekter av 

samma tema.  

Intervjuguiden har frågor vilka kan beskrivas som öppna detta möjliggör enligt Jacobsen (1993) 

för intervjuaren att fånga upp nya aspekter under intervjutillfället. Vidare menar Jacobsen att 

intervjuaren ska ställa frågor vilka innehåller orden hur och vad eftersom dessa typer av frågor 

inbjuder informanten till att förklara vad hen menar. Jacobsen menar att intervjufrågorna kan 
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formas så att informantens svar ligger på tre olika nivåer faktaupplysningar, minnen och 

fantasier. Den första nivån betyder att informanten fick frågor vilka exempelvis berörde hur 

organisationen arbetade utifrån den gemensamma värdegrunden. Det vill säga rena faktafrågor 

(Jacobsen 1993). Den andra nivån betyder att informanten får svara på frågor vilka rör minnen. 

Dessa frågor kan betraktas som kluriga eftersom när informanten återger något sker en 

omtolkning om vad som hände (Jacobsen 1993). Ett exempel på en fråga som rör minnen, och 

som ställdes till informanten, var om denne kunde berätta om något tillfälle där informanten 

trodde att hon inte arbetade utifrån den gemensamma värdegrunden. Här tillfrågades 

informanten om ett minne som dessutom kantades av en känsla. Den tredje nivån betyder att 

informanten får använda sin fantasi (Jacobsen 1993). Under intervjun fick informanten svara 

på frågor vilka handlade om vad informanten tror skulle kunna förbättra möjligheterna att arbeta 

utifrån den gemensamma värdegrunden.  

Urval intervjupersoner 
Det finns två typer av urval, slumpmässiga och strategiska urval. Strategiska urval handlar om 

möjligheten till ett visst material (Esaiasson m fl 2012). Möjligheten till ett visst material har 

påverkat urvalsvalet i studien. Valet av vem som skulle intervjuas bestämdes utifrån dels 

personligt intresse för ledarskap. Dels ansågs chefer sitta inne med mycket intressant kunskap 

om ämnet då de står någonstans mittemellan det strategiska och det operativa. Dels för att lyfta 

fram en del av det arbete som chefer faktiskt gör och på så vis ge cheferna möjlighet till 

reflektion och utveckling. Dels för att chefer har möjlighet att under arbetstid delta utan att 

någon annan får reda på det. Detta gjorde att medarbetare valdes bort. För att få tag på 

informanter kontaktades kommunens växel och telefonnummer till olika chefer efterfrågades 

därefter avgjorde slumpen. Detta betyder att den som svarade först och var intresserad bokades 

för en intervju. Förutom detta så informerades även om studien under ett ledningsmöte och 

uppgifter lämnades för vidare kontakt om intresse fanns att delta. Efter informanterna visat 

intresse för studien bokades datum, tid och plats för intervjuerna efter det som passade 

informanterna bäst, därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut.  

Analys 
Det finns olika koder som kan användas vid analys, dessa kan beskrivas som deskriptiva, 

tematiska och analytiska (Gibbs 2007). De deskriptiva koderna är sådant som kan beskriva 

materialet. Dessa kan hittas genom att ställa frågorna Vad händer? Vad gör personen? Vad säger 

personen? (Gibbs 2007). I studien har bland annat dessa dessa deskriptiva koderna identifierats: 

dagliga arbetet, förebild, genomsyrar jobbet, chefsutbildning, reflekterar, väl förankrat, beror 

på grupp, prata om det hela tiden, ge exempel, hur man säger, feedback, ser inte mig varje dag, 

stress, tid, jobbar förebyggande, svåra att förstå för medarbetarna, vara aktiva, jobba med 

personalen, ledord, innebörd efter tidens gång, jobba mer konkret, kommunicerat, uppföljning, 

samla gruppen, orden runt ikring. 

De tematiska koderna är sådana inom vilka de deskriptiva koderna sorterats (Gibbs 2007). 

Dessa koder, vilka var teoribaserade, var ledningsförankring och här fanns underteman om  

dagliga mål, anpassningsmål, utvecklande mål, problem, och språkskapande. Värdeförankring 

med underteman internt, individuellt, och kontextbundet språk. Värdeutveckling  med 

underteman dagliga, gemensam, och ny. Beslutet att använda sig av dessa tematiska koder kom 

relativt tidigt i forskningsprocessen. Busch (2013) menar att det värdebaserade ledarskapet ska 

utgå från organisationens gemensamma värdegrund. Eftersom den gemensamma värdegrunden 

var studiens utgångspunkt och eftersom första linjens chefer var studiens fokus, passade dessa 

tematiska koder studien. Detta eftersom Busch tankar om det värdebaserade ledarskapet knyter 

an till de båda aspekterna.  
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De analytiska koderna kan beskrivas som koder där de deskriptiva och tematiska koderna lyfter 

och får en djupare betydelse (Gibbs 2007). För att åstadkomma detta lyftet har analysen i 

studien arbetat utifrån tankesättet Vad är detta ett uttryck för? De analytiska koderna är närhet 

och nivåer. Med närhet menas graden av fysisk och upplevd närhet vilket kan påverka 

informanternas upplevelse att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden. Med nivåer 

menas graden av informanternas upplevelse av att arbeta utifrån den gemensamma 

värdegrunden samt dess värdeord.  

Litteratursökning 
För att möjliggöra replikering presenteras även de sökord och avgränsningar som gjorts under 

studiens datainsamling. För att uppsatsen ska hålla en högre nivå har artiklar vilka har blivit 

peer reviewed granskade använts. Denna granskning innebär att andra kollegor till forskaren 

har läst igenom och granskat innehållet och att forskaren därefter arbetat om materialet. Dessa 

artiklar betraktas som vetenskapliga i sitt innehåll. Förutom att använda sig av peer reviewed 

artiklar bör forskaren även fundera över vilket syftet med artikeln är (Nordenskjöld 2017). De 

artiklar vilka finns i uppsatsen bedöms ha ett syfte för att beskriva eller förklara området. Detta 

har tolkats som att artiklarnas syfte inte har varit att påverka läsaren utan att informera denne. 

Alla artiklar har sökts via Luleå tekniska universitets biblioteks databas. I sökandet av tidigare 

forskning vad har sökordskombinationerna leadership public service, transformal leadership 

public service, authentic leadership public service, ethical leadership public service och 

valuebased leadership public service, valuebased leadership, authentic leadership, ethical 

leadership, transformal leadership, använts och avgränsningarna: peer reviewed, 

fulltextformat, akademiska tidskrifter, och engelska. I sökandet av tidigare forskning vad gäller 

värdegrund har sökningar med sökordet värdegrund gjorts. Även litteratur som lästs i tidigare 

kurser har använts. Förutom det har en sökning gjorts bland Luleå tekniska universitets böcker 

där ordet värdegrund kan ingå antingen som ett kapitel eller som ett avsnitt i boken. I samtliga 

fall har intressanta artiklar och böcker även bidragit till att finna nya artiklar och böcker inom 

forskningsområdet. Men även artiklar som hittats av ren slump då studenter fått hjälp med sin 

sökning, eller då studenter snubblat över något som bedömts som intressant för denna uppsats. 

För att hitta artiklar till teorin har sökordet demand control support använts. Därefter har 

följande avgränsningar använts: peer reviewed, engelska, och akademiska tidskrifter.  

Tillförlitlighet 
Bryman (2011) menar att inom kvalitativa studier används tillförlitlighet, det kan beskrivas som 

motsvarigheten till de kvantitativa studiernas reliabilitet och validitet handlar. Tillförlitligheten 

består av fyra olika aspekter. Den första aspekten handlar om trovärdighet. I studien har dels 

intervjuguiden redan i utformningen kopplats till den teoretiska referensramen, dels har  

informanternas svar samlats och analyserats därefter har den analysen kopplat till den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen, kan beskrivas som det verktyg med vilket 

resultatet ska analyseras, tar bland annat upp aspekterna krav, kontroll och stöd. Detta är 

aspekter av vad alla som arbetar kan uppleva under sin arbetsdag. Därför är krav-kontroll-

stödmodellen lämplig. Det betyder att informanternas sociala verklighet kan ses som en 

beskrivning av en del i helheten. Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet om att informanten 

får bekräfta att dennes sociala verklighet har tolkats på rätt sätt. I studien diskuteras detta under 

etik. Den andra aspekten handlar om överförbarhet (Bryman 2011). I studiens resultat och 

analys har informanternas beskrivningar återgetts genom informativa citat för att på så sätt förse 

läsaren med en bild över hur informanternas sociala verklighet ser ut. Enligt Bryman (2011) är 

det urval som gjorts i studien inte är generaliserbart men att detta går att komma förbi genom 

att i analysen koppla samman resultatet till teorin. Då, menar han, kan resultatet förvandlas från 

det specifika till det generella och därmed även kunna tänkas säga något om de andra, 

ostuderade, delarna. I analysen har resultatet kopplats dels till tidigare forskning, dels till 
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uppsatsens teoretiska referensram. Den tredje aspekten handlar om pålitlighet (Bryman 2011). 

I studen skapas pålitlighet genom en redogörelse för hur forskningsprocessen sett ut och för de 

val som gjorts. Den fjärde aspekten handlar om objektivitet (Bryman 2011). Att vara helt och 

hållet objektiv är enligt Bryman svårt. Därför ges läsaren en beskrivning av den förförståelse 

som ligger till grund för studien. Den förförståelse som fanns inom området vad gäller 

värdegrund var en kunskap om organisationens värdegrund sedan tidigare. I denna kunskap 

fanns en förståelse för de utmaningar som fanns att följa den, dock utifrån en medarbetares 

perspektiv. Värdegrunden utifrån chefens perspektiv fanns ingen tidigare förståelse om. Detta 

betyder att både, i min mening, chefer som använde sig av och inte använde sig av den 

gemensamma värdegrunden i sitt ledarskap har kommits i kontakt med. Men vad detta berodde 

på fanns ingen tidigare kunskap om. Däremot fanns en kunskap om att olika chefer leder på 

olika sätt och hade olika inställning till den gemensamma värdegrunden vilket antogs påverka 

deras ledarskap. 

Etik 
Etik ska betraktas och tas hänsyn till i alla forskningsmoment från forskningsprocessens början 

till den färdiga slutprodukten. Utförandet ska ske på ett sådant sätt att den intervjuade förstår 

sin medverkan i studien och hur materialet kommer att användas. Den intervjuade ska även bli 

informerad om möjligheten till att få förbli anonym och om eventuella konsekvenser som kan 

följa av en medverkan i studien (Kvale 1996). Information om deltagande har skett i olika 

omgångar. Vid en första telefonkontakt berättades om studiens syfte. Vid en andra kontakt 

tillfrågades den intervjuade formellt via ett informationsbrev (bilaga 2) om deltagande i studien, 

där ytterligare information fanns att få vad gäller urval, tidsåtgång samt hur och var studiens 

resultat skulle presenteras.  

Vid själva intervjutillfället fick den intervjuade ytterligare information baserat på 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se bilaga 2). Den första av de forskningsetiska 

principerna handlar om Informationskravet. Det innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att  

information ska lämnas angående studiens syfte, att den intervjuades deltagande i studien är 

frivilligt och att den intervjuade kan avbryta sin medverkan. Den andra forskningsetiska 

principen Samtyckeskravet innebär att den intervjuade äger rätten att själv bestämma över sin 

medverkan och kan avbryta sin medverkan i vilket stadium som helst i forskningsprocessen 

mot den färdiga uppsatsen. Den tredje forskningsetiska principen Konfidentialitetskravet 

innebär att intervjupersonen ska ges den största möjliga konfidentialitet vad gäller 

personuppgifter samt möjlighet till identifiering. Kvale (1996) menar att forskaren i 

transkriberingen av det inspelade materialet ska tänka på konfidentialiteten. Detta har gjort 

genom att avidentifiera informanten. I denna studie innebär detta att information som  

utbildning, erfarenhet, kön, ledorden i värdegrunden antingen har utelämnats eller preciserats 

mer diffust. I det presenterade materialet används fiktiva namn på informanterna. För att 

informanterna ska förbli anonyma har de citat som använts i uppsatsen skrivits om, dock utan 

att ändra på innebörden, så att igenkännande språkliga uttryck tas bort (Widerberg 2003). I 

användandet av citat där risk för igenkänning finns har informanten tillfrågats om lov att 

använda citatet i den formen. Och för att anonymisera informanterna ytterligare har det inte 

alltid presenterats exakt vem som uttryckt vad. Den fjärde och sista forskningsetiska principen 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017). 

Möjligheten att den intervjuade under eller efter intervjun kan komma att förändra sin självbild 

ska tas i beaktande (Kvale 1996). Under intervjutillfällena uttryckte en del av informanterna att 

de inte reflekterat över detta tidigare eller att de inte tänker på det utan bara gör. Intervjun kan 

leda till mer reflektion och mer tankar för informanterna. Kvale (1996) menar även att etiken 
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vid analysen av resultatet och i det färdiga materialet ska tänkas på. Detta har gjorts genom att 

inte namnge organisationen eller enheten inom vilken informanterna arbetar, de specifika 

värdeorden har utelämnats i transkribering samt i resultat och analys. I studien har inte 

informanterna tillfrågats om det färdiganalyserade materialet, däremot har informanterna under 

intervjutillfället tillfrågats om jag tolkat eller förstått dem rätt. Att göra detta kan kallas för att 

verifiera och det är något som Kvale (1996) menar bör göras.  
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Resultat och analys av empiri 
I detta kapitel kommer uppsatsens resultat och analys att presenteras. Kapitlet delas upp efter 

inspiration från Busch (2013) modell av ett värdebaserat ledarskap. Först kommer resultat 

vilket kan kopplas till ledningsförankring att presenteras och analyseras. Därefter kommer 

resultat vilket kan kopplas till värdeförankring att presenteras och analyseras. Slutligen 

kommer resultat vilket kan kopplas till värdeutveckling att presenteras och analyseras. Några 

av de presenterade forskningsresultaten nedan är svåra att kategorisera eftersom resultatet kan 

placeras under olika teman. Därför bör den kategorisering som beskrivs nedan inte betraktas 

som något enskilt utan som en del i helheten, men som i uppsatsen varit tvunget att placeras på 

en plats. Det verktyg med vilket resultatet analyseras är den tidigare presenterade teoretiska 

referensramen vilken handlar om krav, kontroll och stöd. I kapitlet kommer ordet värdegrund 

att användas och då syftar det alltid till organisationens gemensamma värdegrund. 

Ledningsförankring 
Ledningsförankring består av olika mål: de dagliga, de anpassningsmässiga och de utvecklande 

(Busch 2013). I resultatet av empiriinsamlingen beskriver informanterna att de arbetar med 

dessa olika typer av mål. Att arbeta med dessa mål är en naturlig del i deras arbete och något 

som de också har ett fokus på. De beskriver detta som att arbeta med medarbetarna så att de 

som använder sig av organisationens tjänster ska känna att det organisationen säger att dom står 

för faktiskt är något som organisationen också gör.  

Dagliga mål 

För att styra arbetet mot de olika målen beskriver informanterna hur de använder sig av den 

gemensamma värdegrunden. De beskriver den som en plattform, en bas, någonting som allting 

utgår ifrån och slutligen återvänder till. Men de beskriver även en osäkerhet om när är arbetet 

bra nog och när har arbetet utförts i tillräcklig grad. Ylva ger uttryck för den oklarhet som 

upplevs:  

- Intressant är i vilken utsträckning ska jag arbeta utifrån värdegrunden? Och vem 

ska berätta det åt mig? Det är kanske det som jag tycker är mest intressant. Jag 

upplever att jag inte direkt arbetar med värdegrunden just nu, men tror att jag 

indirekt gör det ändå. 

Marianne var den som tydligast svarade att hon inte kände att hon arbetar utifrån värdegrunden 

just nu. Men samtidigt kunde hon inte säga att det faktiskt var så utan detta baserade Marianne 

på sin egen subjektiva känsla. Även de andra informanterna beskrev hur de använde sig av 

känslor för att gradera sitt arbete utifrån värdegrunden. Dessa känslor var kopplade till deras 

uppfattning av hur medarbetarna mådde, till kundernas nöjdhet samt till känslan av 

måluppfyllelse. Enligt Karasek och Theorell (1990) finns två olika typer av krav som individen 

kan ställas inför på sitt arbete. Utifrån den insamlade empirin kan det tolkas som att 

psykologiska aspekter av krav är det som informanterna beskriver. Det handlar för dem om att 

utföra ett arbete där deras mentala förmåga ständigt utsätts för utmaningar som exempelvis 

snabbt skiftande arbetsmängd. Informanterna tror att arbetet kan betraktas som fritt inom vissa 

ramar. Att kunna bestämma över var, när och hur arbetsuppgiften ska utföras handlar enligt 

Karasek och Theorell (1990) om kontroll. Detta kan tyda på att informanterna har en hög grad 

av kontroll i sitt arbete när de ska arbeta efter organisationens gemensamma värdegrund. Detta 

kopplar även till det som Karasek och Theorell (1990) kallar stöd. De informanterna gör kan 

tolkas som att de söker stöd för sitt agerande utanför den egna arbetsplatsen samtidigt som de 

söker stöd inifrån den egna arbetsplatsen. Detta i sin tur kan tolkas som att informanterna kan 

ha en bra grund för sin uppfattning om arbetet utifrån den gemensamma värdegrunden och 

vilken eventuell del som behöver arbetas mera på.  



 

 

28 

 

Anpassnings- och utvecklingsmål 

Enligt Busch (2013) ska cheferna använda sig av språk för att skapa möjligheter att arbeta mot 

de dagliga, de anpassningsbara och de utvecklande målen som organisationen har. Resultatet 

av empiriinsamlingen visar på att informanterna inte enbart använder sig av talspråket utan även 

av kroppsspråket när de gör detta. Informanterna beskriver detta som att de är värdegrunden, 

att de måste visa för medarbetarna att de agerar på ett sådant sätt som stämmer överens med 

det de påstår att de är. Karasek och Theorell (1990) menar att den psykologiska aspekten av 

krav innebär att kunna hålla fokus under en lång tid. Det kan ur resultatet tolkas som att hålla 

fokus på att ständigt vara en värdegrundsbärare i både ord och handling kan vara utmanande 

för dem. Linda beskriver det som: 

- Jag tror att jag alltid använder mig av någon del, men kanske inte alla delar 

samtidigt. Då kan det vara så att jag måste fatta ett beslut som kanske inte riktigt är 

vad jag skulle vilja göra. … men då tror jag ändå att jag använder mig av 

värdegrunden och kan fatta besluten utifrån värdegrunden.  

Informanterna använder ordet tror, detta kan tyda på att de upplevda kraven kan vara något 

oklara samtidigt som upplevelsen av kontroll är hög. Det som samtliga informanter beskriver 

är att vad som ska göras utifrån den gemensamma värdegrunden och hur detta ska göras inte 

alltid är glasklart, utan något som de behöver fundera över ibland. Det kan tolkas som att det 

informanterna menar är att det finns grader i hur de upplever att de arbetar utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund. Hur de beskriver att de uppfattar dessa grader är 

olika men alla är ense om att arbetet med värdegrunden kan utvecklas. Detta kan ses genom 

informanternas svar där de beskriver att det alltid går att göra mer, eller att de kan bli bättre på 

något av värdeorden.  

Problemlösning 

Ledningsförankring innebär att veta vilken metod som lämpar sig bäst vid olika typer av 

problem (Busch 2013). Marianne uttrycker det som: - Ibland, när det varit som stökigast, är 

jag bara glad över att ha fått ihop dagen. Alltså, det måste vara tillräckligt för mig. Detta citat 

får en mening och innebörd då informanterna beskriver sitt arbete som utmanande, komplext, 

mycket växlande, och där informanterna har många bollar i luften samtidigt. Det som Marianne 

uttrycker kan tolkas som att hon arbetat och prioriterat de dagliga målen som organisationen 

har. Karasek och Theorell (1990) menar att en aspekt av kontroll är att använda sin förmåga 

vad gäller problemlösning. När Marianne upplever att hon har haft en stökig dag kan det antas 

att hon fått arbeta med problemlösning. Däremot kan det även tolkas som att det Marianne 

uttryckte var ett tillfälle där känslan av de upplevda kraven inte kunde matchas med känslan av 

kontroll. Ett tillfälle där hennes upplevda kontroll, alltså möjlighet att bestämma när, var eller 

hur begränsades (Karasek & Theorell 1990). Det kan beskrivas som att informanterna stundtals 

befinner sig i det som Karasek och Theorell (1990) kallar högstressarbeten, alltså då kraven 

upplevs för stora och möjligheten alltså kontrollen att hantera dem upplevs för liten. Men 

Mariannes svar kan även tolkas som att hon vid dessa tillfällen upplever att hon inte arbetar 

utifrån värdegrunden fast hon gör detta. Alltså att det finns någon form av koppling och 

gradering i informanternas upplevelse av kontroll i arbetsuppgiften och därmed någon form av 

gradering i deras upplevda känsla av att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden.  

Vid dessa tillfällen kan socialt stöd fungera stresshämmande (Karasek & Theorell 1990). För 

att hantera stressiga, oklara eller jobbiga situationer beskriver samtliga informanter att de 

vänder sig till kollegor för att söka detta stöd. Detta kan ske på olika sätt via telefon, mail eller 

möten. Detta kan koppla till stöd vilket, House (1981) anser, är det viktigaste nämligen det 

emotionella stödet. Men även om informanterna beskriver att de upplever att de kan få stöd, 

finns det tillfällen där de beskriver att det bara är att bita ihop och köra på. Däremot 
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framkommer det i resultatet att informanterna beskriver och upplever stödet från sin närmaste 

chef på olika vis. Karasek och Theorell (1990) menar att emotionellt stöd från chefer kan 

möjliggöra för utveckling. Detta kan tolkas som att informanterna kan utvecklas och arbeta med 

problemlösning så att organisationens uttalade mål kan nås. Enligt Jedding och Theorell (1999) 

betyder socialt stöd från chefer mer än socialt stöd från kollegor när det den upplevda trivseln 

och hälsan. Britta sa: 

- Om jag ska hårddra det så är det så, för vi arbetar inte så nära våra chefer och vår 

ledning. De ser inte mitt dagliga arbete på det sättet.  

Det kan tolkas som att dessa informanter upplever olika närhet till sin närmsta chef och därmed 

även vilken feedback de upplever att de får. Men de beskriver även att feedback för dem inte 

alltid måste vara uttalat utan det kan även en känsla, en emotion. Och Alice beskriver detta sätt 

att stötta som:  

- Jag har en jättebra chef, alltså super, hen är verkligen toppen och hen finns ju. 

Alltså hen säger inte -Å, vad bra. Nu jobbar du efter värdegrunden. Så säger hen 

inte, men jag har hens stöd och hen är en bra förebild. Det tycker jag för hen arbetar 

även med oss, det går som i ett led och jag vill arbeta vidare med det. Men det är 

inte något hen säger -Ja, men vad bra Alice, nu arbetar du efter värdegrunden. 

Karasek och Theorell (1990) menar att det emotionella stödet kan betraktas som normer vilka 

kan skapa möjlighet till utveckling. Detta kan tolkas som att informanterna, för att klara av 

dagar likt de Marianne beskrev, har olika förutsättningar till stöd och enligt Blanch (2016) 

kunde socialt stöd fungera stressdämpande när det gällde individens känsla av kontroll. Alltså 

den känsla av stöd som informanterna upplever från sin närmsta chef kan möjliggöra för dem 

att känna att de klarar av olika problem som kan uppstå under deras arbetsdag. Detta kan tolkas 

som att de informanter som upplever att deras närmsta chef klarar av att förmedla stöd, trots 

distansen mellan dem, bättre kan klara av de krav som arbetet ställer på dem genom känslan av 

kontroll. De kan tolkas befinna sig i det som Karasek och Theorell (1990) kallar för aktiva 

arbeten. Detta kan tolkas som att informanterna har en möjlighet att klara av de höga krav, som 

de beskriver, genom att känna att de har en, via stöd, stärkt känsla av kontroll över hur 

arbetsuppgiften ska utföras.  

Språkskapande 

Busch (2013) menar att en del i ledningsförankringen är språkskapande. Informanterna 

uttrycker sig i termerna vad jag gör och hur jag är. Vilket kan tyda på att språkskapande inte 

enbart handlar om de ord som uttalas utan språkskapande handlar även om de handlingar som 

utförs. Alla informanter beskriver detta som viktigt eftersom de som chefer ska föregå med  gott 

exempel och inspirera medarbetarna att göra likadant. Att använda sig av både ord och handling 

så som informanterna gör kan tyda på att de använder sig av de färdigheter som de besitter. Att 

göra det är enligt Karasek och Theorell (1990) en aspekt av kontroll. Detta beteende som 

informanterna beskriver kan tolkas som att de får använda sina personliga egenskaper. Detta är 

något som Busch (2013) menar står i fokus när det gäller ledningsförankring.  

Värdeförankring 
Värdeförankring handlar om vilken organisationskultur som finns (Busch 2013).  

Internt ursprung 

Informanterna beskriver att organisationen arbetar med att lyfta fram den gemensamma 

värdegrunden och vikten av värdegrunden till dem. Det kan tolkas som att organisationen har 

lyckats förmedla vikten av den till informanterna, alltså att det inom organisationen finns något 
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som Busch (2013) kallar för ett internt ursprung. Petra beskriver det interna ursprunget så här 

då frågan ställs om hon upplever att organisationen arbetar med värdegrunden: 

- Både ja och nej. Det pratas mycket om den, det genomsyrar allting, det är 

värdegrunden hit och det är värdegrunden dit, alla möten vi har, stort som smått, det 

är värdegrunden. Alltså det pratas jättemycket om värdegrunden. Men de handfasta 

övningarna i ledningsgruppen saknas. … Men jag menar, att bryta ner värdegrunden 

och sedan handfast arbeta med den. Åtminstone på förvaltningsnivå är vi inte så bra 

på det. 

Ur resultatet av empiriinsamlingen kan det tolkas som att det finns två steg när det gäller det 

den interna kulturen. Det informanterna beskriver är att den gemensamma värdegrunden finns 

i alla dokument, riktlinjer, policys och att den även tas upp på olika möten och utbildningar. 

Alltså värdegrunden är väl förankrad i det skrivna ordet. Det informanterna beskriver är ett 

tydligt krav på att de förväntas arbeta efter den gemensamma värdegrunden. De beskriver även 

att den ska vara grunden i det arbete som de utför. Det kan tolkas som att informanterna 

beskriver detta när de använder sig av frasen – Jag måste. Att värdegrunden förmedlas genom 

olika kanaler kan tolkas som att de kan få uppfattningen om att den ska vara en del i allt de gör. 

Det finns med andra ord ett upplevt krav på att informanterna ska kunna behålla sitt fokus på 

den gemensamma värdegrunden. Detta kan tolkas som att informanterna upplever att de får ett 

teoretiskt stöd till att arbeta utifrån den när de deltar i olika möten eller utbildningar. Men det 

kan även tolkas som att det Petra beskriver är att organisationen behöver gå från det skrivna 

ordet till det talande ordet och därefter till handling. Alltså att informanterna behöver mer 

praktiskt stöd för att bättre förstå och kunna reflektera över hur värdegrunden kan anpassas till 

deras specifika kontext.  

Individuellt ursprung 

Busch (2013) menar även att organisationskultur har ett individuellt ursprung. Ur resultatet av 

empiriinsamlingen kan tolkas som att det dels handlar om hur de ska vara, dels hur de ska leda. 

Detta är de personliga tolkningar som ledarna gör av värdegrunden. Ur resultatet av 

empiriinsamlingen kan det tolkas som att informanterna arbetar med att tolka värdegrunden, 

även om de stundtals inte verkar ha varit medvetna om att de faktiskt gör det. De berättar att 

de, innan de förmedlar värdegrunden vidare till medarbetarna, måste bryta ner värdegrunden 

till deras egen kontext och fundera över vad detta betyder för dem samtidigt som de funderar 

över hur detta ska tillämpas. Detta kan tolkas som att det informanterna gör är att skapa ett mål 

som är anpassat för just deras kontext samtidigt som det målet även kopplar till organisationens 

mål. Jeding och Theorell (1999) menade att en aspekt av kontroll är möjlighet att använda sin 

egen kreativitet. Det kan tolkas som att det är just precis detta som de gör då de bryter ner 

värdegrunden till något som passar deras kontext. Detta kan tolkas som att informanterna skapar 

en närhet med sig själv som en länk mellan organisationens mål och värdegrunden. Denna 

närhet kan de sedan förmedla vidare till medarbetarna.  

Kontextbundet språk 

Att arbeta med värdegrunden på det nyss beskrivna sättet kopplar till det som Busch (2013) 

kallar för kontextbundet språk. Linda beskriver detta som: 

- Jag tror att just när det gäller värdegrunden, och värdeorden i den, så måste jag 

bryta ner dem så att det liksom blir verklighet, annars blir det bara ord. 

Att göra detta menar Busch (2013) är viktigt eftersom språket skapar mening och innehåll. 

Informanterna beskriver att det inte finns någon som säger åt dem hur de ska göra för att leda 

utifrån värdegrunden detta kan tyda på tre olika saker. För det första kan detta tolkas som att 
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kravet återigen är något oklart. Det kan tolkas som att informanterna inte exakt vet vad som 

förväntas av dem. Men det kan även tolkas som att informanterna har lagom med krav på sig, 

vilket enligt Karasek och Theorell (1990) kan leda till arbetsglädje. Och det är något som 

resultatet av empiriinsamlingen visar att informanterna upplever. De beskriver en glädje i att 

komma till arbetet men även att de upplever deras arbete som viktigt. För det andra kan detta 

tolkas som att informanterna har en stor personlig frihet, alltså kontroll, att forma arbetssättet 

utifrån värdegrunden så att den passar de förutsättningar som de olika medarbetarna och 

grupperna har. För det tredje kan detta tolkas som att informanterna använder sig av 

värdegrunden när de omvandlar ord till handling. Och för att göra detta beskriver informanterna 

hur de kan använda sig av ”extra resurser” i form av en kollegas hjälpsamma feedback. När det 

gäller denna del av informanternas arbete utifrån värdegrunden kan det tolkas som att de 

befinner sig i det som Karasek och Theorell (1990) kallar för aktiva arbeten. Informanterna är 

med andra ord fria att finna den bästa lösningen eller det bästa sättet utifrån sin specifika 

kontext.  

Informanterna beskriver tillfällen där de alltid utgår från värdegrunden. Exempel på sådana 

tillfällen är medarbetarsamtal och lönesamtal. Informanterna beskriver att lönesättningen blir 

lättare när de arbetar utifrån värdegrunden. Men Tanja beskriver hur hon upplevde att 

värdegrunden och däri värdeorden fortfarande var för generella när det gällde lönesamtal. För 

att skapa ett kontextbundet språk, alltså skapa en gemensam utgångspunkt la Tanja till 

definitioner av värdeorden och berättade: 

- Ja, vi har gjort om lönekriterierna för de var ganska generella och svåra för 

medarbetarna att förstå. Lönekriterierna utgår ifrån värdeorden och då har vi satt in 

konkreta, vi har alltså brutit ner värdeorden till att utgå från faktiska arbetsuppgifter 

som medarbetaren har. Detta går att mäta med listor. Innan var det jättesvårt att 

förstå, Vad lönesätter jag egentligen? Vad baserar jag lönesättningen på? Det måste 

ju vara arbetsuppgifterna, så nu har vi satt in dem i lönekriterierna. Jag tror det blir 

tydligare. 

Detta kan tolkas som att informanterna har: en frihet att själva och tillsammans med 

medarbetarna skapa det kontextbundna språket; en vilja att länka samman det teoretiska med 

det praktiska; i dessa situationer kan befinna sig i det som Karasek och Theorell (1990) kallar 

aktiva arbeten. Det kan även tolkas som att Tanja nyttjat den frihet som kommer av att kunna 

kontrollera arbetsuppgifterna och funnit ut en lösning på ett problem som hon upplevde. Detta 

kan leda till en ökad produktivitet inte bara för informanten själv utan även för medarbetaren 

som faktiskt har något konkret att förhålla sig till.  

Beroende på gruppens sammansättning och medarbetarnas förståelse kan värdegrunden och 

framförallt värdeorden behöva brytas ner för att med hjälp av konkreta exempel skapa ett 

kontextbundet språk. Detta är något som samtliga beskriver att de får göra, men Liv beskriver 

ett större behov av att skapa det kontextbundna språket och sa: 

- Alltså det gäller att slå knut på sig själv och försöka förklara. … Jag menar, vi har 

en mall i organisationen som vi kan använda oss av. Men den måste jag bryta ner för 

det är alldeles för svårt för dem att förstå. För dem blir det liksom att läsa en fråga, 

vad menar man? Så där har jag fått lägga ner väldigt mycket tid på att försöka 

förklara på ett annat sätt för att de ska förstå att det inte är så komplicerat 

egentligen. Vi har fått hitta synonymer och verkligen förklara på ett annat sätt för 

det är inte alltid så självklart. Jag har ofta tagit situationer där jag vet att de 

uppträtt på ett sådant sätt som har koppling till värdegrunden. Då har jag sagt -Men 

när du var där och gjorde på det sättet så är det en del av värdegrunden. Man har 
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fått hitta situationer för då har de kunnat förstå -men ok, när jag gjorde på det sättet 

betyder det… Annars kan det vara jättesvårt och ibland har jag tänkt att hur sjutton 

ska jag få till det så de förstår att det de gör är vår värdegrund. 

Att definiera situationer på detta sättet kan tolkas som att informanten lagt ner tid på den egna 

tolkningen för att därefter kunna förmedla vad det innebär att arbeta utifrån värdegrunden. Det 

som Liv gör är att hon knyter samman det teoretiska aspekterna i värdegrunden alltså 

värdeorden och dess betydelse med de praktiska aspekterna i värdegrunden. Värdeorden får på 

detta sätt ett innehåll och en mening för både chef och medarbetare samtidigt som en gemensam 

utgångspunkt tar form. En utgångspunkt genom vilken chef och medarbetare kan kommunicera. 

Det kan tolkas som att Liv skapat en närhet dels mellan det teoretiska och det praktiska, dels 

mellan ledarskapet och värdegrundens värdeord då hon genom att själv förmedla en närhet, till 

medarbetarens arbete i bemärkelsen att Liv möjliggjort för medarbetaren att känna kontroll och 

stöd. Jeding och Theorell (1999) menar att en aspekt av kontroll är att använda sin kreativitet 

och arbeta med problemlösning. Det Liv gjort handlar precis om detta. Karasek och Theorell 

(1990) menar att en individ som har denna typ av kontroll i arbetet befinner sig i det som de 

kallar aktiva arbeten. Detta kan ses på möjligheten att arbeta med lösningen till problemet, alltså 

att informanten upplevde att medarbetarna inte förstått.  

Värdeutveckling 
Värdeutveckling kan användas för att skifta fokus på något värde som behöver prioriteras eller 

utvecklas (Busch 2013).  

Dagliga samtal 

Busch (2013) menar att ledare kan värdeutveckla genom att prata om det aktuella värdet i det 

dagliga samtalet. Detta har tidigare tolkats som att informanterna både genom ord och handling 

ska representera det som värdegrunden står för. Men när det gäller värdeutveckling är fokus på 

de ord som sägs. Utifrån empiriinsamlingen kan det tolkas som att arbetet med värdegrunden i 

det dagliga arbetet sker på två olika sätt dels med kollegor, dels med medarbetare. 

Informanterna beskriver ett behov av att värdeutveckla sig själv innan de kan värdeutveckla 

medarbetarna. När informanterna ska värdeutveckla sig själv beskriver de detta som att de 

använder sig av en känsla, som talat om för dem att detta hade de kunnat göra bättre. Med andra 

ord så reflekterar informanterna över vad de gjort och hur det handlat. Återigen är det deras 

subjektiva känsla av att kunna göra bättre som leder dem till att vilja göra bättre. Karasek och 

Theorell (1990) menar att kontroll handlar om att ha möjlighet att styra över arbetsuppgiften 

samt en möjlighet att lära. Det kan tolkas som att informanterna har en möjlighet att göra just 

detta och att de faktiskt är något som de gör. Alla informanter beskriver att orden är viktiga 

men att det är lika viktigt att orden har ett innehåll. Ylva beskriver vikten av att värdegrunden 

och värdeorden finns med: 

- Jag tror bara att det är, jag vet inte, att skriva upp dem framför mig vid datorn. Att 

de är med, för orden är inte inpräntade i mig. Först och främst måste orden landa i 

mig innan jag kan börja förmedla ut dem till personalen. 

Att orden måste landa hos dem innan de kan föra orden vidare till medarbetarna beskriver alla 

informanterna. Det som skiljer informanterna åt i detta sammanhang är deras beskrivning av att 

orden har ett innehåll. De informanter som arbetat inom organisationen en tid beskriver det som 

att ordens innehåll har kommit med tiden. Det kan tolkas som att meningen, alltså innehållet 

skapas genom att dels få den teoretiska aspekten via utbildningar. Dels genom att praktiskt 

arbeta och bryta ner orden till den egna kontexten för att sedan arbeta vidare med betydelsen 

tillsammans med medarbetarna. Det kan tolkas som att redan här har Ylva påbörjat sin 

värdeutveckling. Hon har sett en möjlighet till förbättring och för Ylva handlar det om att i ett 
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första skede se orden för att kunna koppla dem till det dagliga arbetet med att värdeutveckla sig 

själv och därmed andra.  

Under intervjun ställdes frågan om vad som skulle kunna förbättra möjligheterna att arbeta med 

den egna tolkningen och några av informanterna beskrev mer praktiskt arbete med 

värdegrunden i ledningsgruppen som möjliggörande. Petra beskriver detta som: 

- Jag hade uppskattat det, jag tror det är viktigt att även arbeta med övningarna i 

ledningsgruppen. Vi pratar om det men det är liksom inte handfast att nu ska vi göra 

den här övningen som har med värdegrund att göra. … Det är de handfasta 

övningarna som är viktiga, det är då man reflekterar -Nej, men hur tänker jag här? 

Att arbeta mer på ledningsnivå med värdegrundsövningar skulle vara bra. 

Det kan tolkas som att det Petra beskriver handlar om en önskan av att öka stödet från olika 

kollegor, att få möjligheten att tillsammans med andra reflektera över hur de tolkar 

värdegrunden. Detta kan koppla till Karasek och Theorells (1990) olika aspekter av stöd. Alltså 

kopplar detta till både det emotionella stödet från kollegor, vilket kan verka dämpande mot 

stress. Men detta kopplar även till det instrumentella stödet, alltså att få möjlighet till hjälp med 

arbetsuppgiften att tolka värdegrunden. Det kan tolkas som att informanterna kan befinna sig 

längre ut på stressdiagonalen när de ska arbeta med den egna tolkningen och att det genom att 

ge och få stöd från kollegor skulle kunna lämna stressdiagonalen och istället befinna sig på 

aktivitetsdiagonalen. Där de, enligt Karasek och Theorell (1990) har en möjlighet till att lära 

och använda sin kreativitet. 

Empiriinsamlingen visar även på en skillnad när det gäller de möjligheter som informanterna 

beskriver att de har till att värdeutveckla sig själva. Informanterna beskriver att de ligger på 

dem att hålla sig á jour med värdegrunden och hur de ska arbeta utifrån den. Däremot skiljer 

sig informanternas beskrivning av sin upplevelse att hinna göra detta. En del informanter 

beskriver det som att tid att arbeta med sin egen förståelse och tolkning av värdegrunden finns, 

medan den andra delen informanter beskriver det som att tid är en bristvara. Detta kan tolkas 

som att de informanter vilka inte upplever sig ha tid att arbeta med den egna tolkningen befinner 

sig i det som Karasek och Theorell (1990) kallar för högstressarbeten. Det kan tolkas som att 

dessa informanter upplever ett krav vilket innebär att fokus ska vara på värdegrunden. Detta 

kan vara svårt att lyckas med om de värdeord vilka finns i den gemensamma värdegrunden inte 

har något innehåll. Karasek och Theorell (1990) menar att ett sätt att få stöd är att byta 

erfarenheter med kollegor och gemensamt för alla informanter är att de beskriver att de tar hjälp 

och stöd av kollegor då de upplever att kraven överstiger deras känsla av kontroll. Blanch 

(2016) menade att socialt stöd kan verka dämpande när det gäller upplevelsen av kontroll. Detta 

kan samtidigt leda till att informanter, som kan befinna sig i högstressarbeten kan förflytta sig 

till det som Karasek och Theorell (1990) kallar aktiva arbeten. Detta kan tolkas som att 

informanterna med stödet av kollegorna lättare kan komma fram till olika lösningar på problem 

och därmed ge värdegrunden och värdeorden ett innehåll.  

Den dagliga värdeutvecklingen handlar om informanternas bruk av språket när de 

kommunicerar med medarbetarna. Ur empiriinsamlingen kan det tolkas som att informanterna 

har olika syn på den dagliga värdeutvecklingen med medarbetarna. Hur informanterna gör när 

det gäller den dagliga värdeutvecklingen skiljer sig åt. Men tre olika sätt har identifierats ur den 

insamlade empirin. Några informanter beskriver sig ha hittat ett sätt där värdegrunden i form 

av värdeorden används dagligen för att förse medarbetarna med feedback i olika situationer. En 

informant beskriver att hon gör det indirekt och reflekterar över att det faktiskt skulle vara 

möjligt att göra det mer genom att ändra på sitt språk. Några informanter beskriver att de inte 

gör detta dagligen. Den insamlade empirin visar på att alla informanter beskriver att arbetet 
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med och utifrån värdegrunden kan fallera vid vissa situationer, dessa kan vara informantens 

upplevelse av stress, medarbetarnas attityder, närheten till medarbetarna och 

organisationsförändringar. Samtliga informanter beskriver att om medarbetarna inte har en 

positiv syn på värdegrunden och en förståelse för vad värdeorden innebär så kan detta försvåra 

deras arbete med att förmedla ut värdegrunden.  

Det informanterna beskriver kan tolkas som att de vid dessa tillfällen upplever en tidsbrist att 

kunna ta tag i värdeutvecklingen på ett sådant sätt som de anser att de borde. Informanterna 

beskriver att hur arbetet ska göras är fritt inom vissa ramar. Karasek och Theorell (1990) menar 

att när känslan av krav upplevs som höga och när känslan av kontroll upplevs som låg befinner 

sig individen i högstressarbeten. Där det enligt Karasek och Theorell (1990) utsätts för risk vad 

gäller bland annat ohälsa. Vidare menar de att individer vilka upplever kraven som höga och 

känslan av kontroll som hög befinner sig i aktiva arbeten. Av den beskrivna bilden ovan kan 

det tolkas som att informanterna kan pendla mellan att befinna sig i de olika stadierna.  

Vidare beskriver några informanter en utmaning i att kunna värdeutveckla dagligen då 

medarbetarna inte befinner sig i samma lokal som informanterna hela eller delar av arbetsdagen. 

De beskriver detta som att uppföljningen av medarbetarens värdeutveckling, alltså kontrollen, 

över att en värdeutveckling faktiskt skett som utmanande att göra. Det kan tolkas som att det 

handlar om tre aspekter av närhet. Den första handlar om den fysiska närheten alltså att inte ses 

hela eller delar av dagen. Den andra handlar om informantens möjlighet att leda på distans. Den 

tredje handlar om informantens möjlighet att knyta värdegrunden till det praktiska arbetet. När 

det gäller dessa aspekter av den dagliga värdeutvecklingen kan det tolkas som att informanterna 

kan uppleva att kraven på att kunna hålla ett fokus på värdegrunden upplevs större än 

kontrollen. Det vill säga informanternas möjligheter att påverka hur denna uppföljning ska 

göras. Detta kan då leda till att informanterna i denna situation befinner sig längre ut på det som 

Karasek och Theorell (1990) kallar för stressdiagonalen.  

Gemensam tolkning 

Busch (2013) menar att värdeutveckling även innebär att arbeta med den gemensamma 

tolkningen med medarbetarna. Resultatet från empiriinsamlingen visar på att detta är något som 

alla informanter beskriver att de gör. Detta sker främst under arbetsplatsträffar och 

utbildningsdagar. Samtliga informanter beskriver hur de upplever att de skulle vilja arbeta mer, 

men i olika grad. Petra beskriver detta som: 

- Jag hade nog velat ha mer tid att arbeta ut mot personalen med värdegrunden, tid 

för att göra de här övningarna. Då ställs man ju inför -Vad betyder detta för mig? 

och då måste du ta ställning på ett annat sätt än om chefen bara rabblar orden. Mer 

handfast arbete med medarbetarna, det saknar jag och det skulle behövas. Ja, och 

att vi arbetar i hel grupp. För det är jätteviktigt att hela gruppen är tillsammans. För 

det bygger på att vi, tillsammans, har samma syn, samma värderingar. Vi behöver 

inte alltid tycka exakt lika, men ändå att vi någonstans synkar ihop.  

Det informanterna beskriver är att det finns en utmaning i att inte kunna samla hela gruppen 

och arbeta med den gemensamma tolkningen av vad värdegrunden och värdeorden innebär. När 

de inte arbetar i helgrupp med den gemensamma tolkningen beskriver Petra känslan av att den 

rätta effekten uteblir. Vidare beskriver Petra att det efter dessa tillfällen behöver finnas tid för 

reflektion och möjlighet att ställa frågor. Karasek och Theorell (1990) menar att kontroll 

handlar om det handlingsutrymme individen har i arbetsuppgiften. Men menar de kontroll kan 

även handla om möjligheten att bestämma när och hur något ska göras. Detta kan tolkas som 

att trots att informanterna upplever att de har ett fritt arbete så finns det ändå vissa 

begränsningar. Denna situation kan beskrivas som en sådan. Det kan tolkas som att 
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informanterna har upptäckt något, ett problem vilket kan beskrivas som brist på gemensam 

tolkning bland medarbetarna, informanterna har även identifierat lösningen på problemet. 

Däremot inte möjlighet, alltså kontroll, att genomföra den lösningen och därmed åtgärda 

problemet med den gemensamma tolkningen. Linda beskriver effekten av att inte bryta ner 

orden som att orden kan upplevas uttjatade och att de därför riskerar att klassas som  floskler.  

För att ge mening och innehåll till värdegrundens ledord beskriver informanternaa att övningar 

finns tillgängliga på intranätet. Dock visar resultatet av empiriinsamlingen att informanterna 

beskriver och upplever dessa övningar olika. Några av informanterna beskriver att övningarna 

är bra och kan utföras inom den tid som finns. Medan några av informanterna beskriver att 

övningarna är för långa och därför inte hinns med under den tid som finns.  

Ny tolkning 

Busch (2013) menar att en ny tolkning av värdegrunden kan behövas då 

organisationsförändringar sker. I detta sammanhang handlar organisationsförändring om nya 

medarbetare och chefer samt om nya arbetssätt. Utifrån den insamlade empirin kan det tolkas 

som att nya medarbetare och chefer hoppar in i den rådande tolkningen av vad det innebär att 

arbeta utifrån organisationens gemensamma värdegrund. Men Britta beskriver hur hon 

reflekterat över detta och säger: 

- Mer utbildningssatsningar för medarbetare i värdegrundsfrågor, det kan jag tycka. 

Vi satsade så stort i början så för oss som har arbetat länge är detta så självklart. 

Men vi glömmer kanske bort att vi får nya medarbetare och chefer. De måste också 

få grunden, de kan inte bara slängas in i vårt pågående arbete. Man måste ha 

grunden och det kan jag tro att vi tappar…  

Detta kan tolkas som att Britta har lokaliserat ett problem men ännu inte klurat ut en lösning på 

hur nya medarbetare kan få denna grunden. Däremot beskriver Britta hur hon börjat ta upp 

värdegrunden med sin nya kollega. Detta kan tolkas som att Britta gett den nya kollegan det 

som Karasek och Theorell (1990) kallar emotionellt och instrumentellt stöd dels genom att 

finnas där, stötta och ge feedback till den nya kollegan, dels genom att underlätta den nya 

kollegans arbete med att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden. Bergman m fl (2012) 

menar att känna kontroll är viktigt för möjligheten att lära. I denna situation kan det tolkas som 

att Britta möjliggjort lärande. Både för sig själv genom att finna en lösning på problemet och 

genom att utveckla sin egen tolkning av den gemensamma värdegrunden. Men även genom att 

möjliggöra för den nya kollegans lärande och individuella- och gemensamma tolkning av den 

gemensamma värdegrunden. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer säcken att knytas samman. Först kommer syftet att presenteras och 

resultatet kommer att knytas till det. Därefter kommer forskningsfrågorna att presenteras och 

knytas till resultatet. Sedan kommer uppsatsens slutsatser att presenteras. Slutligen kommer 

förslag till fortsatt forskning.  

Syftet med uppsatsen var att beskriva kommunala första linjens chefers upplevelse av att arbeta 

utifrån organisationens gemensamma värdegrund. Värdegrunden har beskrivits som ett 

riktmärke (Lindmark & Önnevik 2011), som en plattform (Busch & Wennes 2012) och som 

något vilket skapar trygghet (Busch 2013). Studiens resultat bekräftar detta. Informanterna i 

studien beskriver värdegrunden som just detta, som något där allting börjar och där allting 

slutar. Dock framkommer det att det finns olika grader av hur definierade värdegrundens ledord 

behöver vara för att fungera i den egna kontexten. Att bryta ner värdegrundens ledord, 

exempelvis i lönesamtal, kan kopplas till rättvisa och till det etiska ledarskapet. Xu m fl (2016) 

menar att när medarbetarna observerar att ledaren agerat etiskt, exempelvis försökt skapa någon 

form av rättvisa över vad lönesamtalen ska baseras på, kan detta leda till medarbetaren upplever 

att belöningarna, i detta fall en löneökning, fördelas på ett rättvist sätt. Det kan i sin tur 

möjliggöra för medarbetarna och för organisationen att lära och utvecklas (Walumbwa m fl 

2017). Detta eftersom det finns tydliga kriterier att förhålla sig till. 

Trollestad (2000) menar att ett aktivt arbete med värdegrunden, det vill säga att alla inom 

organisationen tillsammans definierar vad värdegrunden står för, kan öka det individuella och 

det kollektiva välbefinnandet. Informanterna i studien beskriver att detta sker dock är 

upplevelsen av i hur hög grad detta sker olika. Men vad olika chefer, medarbetare och grupper 

upplever att de behöver är kopplat till deras specifika kontext. Hansson (2015) ifrågasätter det 

gemensamma i den gemensamma värdegrunden. Studiens resultat stödjer detta påstående. Det 

finns alltså en gemensam riktning men tolkningarna är kontextbundna. Vilket gör att den 

gemensamma värdegrunden kan betraktas som flexibel både i hur arbetet sker men även i vilket 

innehåll ledorden har. Utifrån detta kan ett behov av att, inom den egna kontexten, arbeta med 

det som Busch (2013) kallar för värdebaserat ledarskap finnas. Hur informanterna upplever att 

det gör detta kommer att diskuteras nedan i avsnittet om den första forskningsfrågan. 

Den första forskningsfrågan som ställdes var: Om och på vilket sätt upplever cheferna att de 

arbetar efter organisationens gemensamma värdegrund? Enligt Olofsson och Nilsson (2015) 

behöver ledaren förstå sin roll för att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna. Studiens 

resultat styrker detta påstående. Men något som är intressant är att det inte enbart handlar om 

att förstå sin roll, utan det handlar om att vara det som ledaren påstår att denne är. Avolio och 

Gardner (2005) menar att autentiska ledare ska vara förebilder. Studiens resultat visar på att 

detta är något som är viktigt för informanterna att de är när det gäller den gemensamma 

värdegrunden. De beskriver hur de använder sig av sina ord men även av sina handlingar då de 

väver in den gemensamma värdegrunden i sitt sätt att leda. För att kunna göra detta behöver 

informanterna arbeta med det Busch (2013) kallar för värdeförankring. Studiens resultat visar 

på att nya chefer först observerar att den gemensamma värdegrunden är viktig, det finns med 

andra ord något som Busch (2013) kallar för ett internt ursprung. Utifrån denna vetskap börjar 

cheferna arbeta med det som Busch (2013) kallar för individuellt ursprung. Studiens resultat 

visar på att detta är något som informanterna behöver göra innan de upplever att de kan 

förmedla ut den gemensamma värdegrunden till medarbetarna. Att ge ledorden i den 

gemensamma värdegrunden en mening och ett innehåll är grunden till att kunna arbeta med det 

Busch (2013) kallar för språkskapande samspel.  

Enligt Viinamäki (2012) är en framgångsfaktor, för att lyckas leda efter värden, att det inte bara 

är cheferna som delaktiga när det gäller att ge innehåll och mening till ledorden. Att fler är 
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delaktiga skapar enligt Busch (2013) ett kontextbundet språk. Resultatet från studien stödjer 

dessa påståenden. För det första var informanterna eniga om att de ville och behövde arbeta mer 

med medarbetarna. Dock i olika grad. Detta för att ge dem en möjlighet att förstå vad som 

förväntas av dem och hur de ska agera. För det andra ville informanterna skapa en möjlighet att 

prata om samma sak. Alltså en möjlighet att kommunicera med varandra. För det tredje hämtade 

informanterna feedback utanför organisationens gränser för att på så vis gradera och prioritera 

arbetet med värdeutvecklingen för sig själv men även för medarbetarna. Informanterna beskrev 

att medarbetarna är värdegrunden utåt. Detta kan tyda på att informanterna, genom 

medarbetarnas ageranden, försöker sprida ledorden även utanför organisationen och på så vis 

försöka skapa ett kontextbundet språk som även sträcker sig till organisationens kunder.  

Den andra av studiens forskningsfrågor var Vilka möjligheter och hinder upplever cheferna 

själva av att arbeta utifrån organisationens gemensamma värdegrund? Möjligheter och hinder 

kan ses som två sidor av ett mynt, olika men ändå samma. Detta leder till att möjligheter och 

hinder presenteras tillsammans men som två olika aspekter i de två första styckena. Enligt 

Busch (2013) kan medarbetarens mognad och vilja påverka arbetet utifrån den gemensamma 

värdegrunden. Detta är något som studiens resultat bekräftar. Det som framkommer i studien 

är att beroende på medarbetarnas attityd till den gemensamma värdegrunden kan detta verka 

möjliggörande eller hindrande. Walumbwa m fl (2017:21) menar att medarbetarna antingen kan 

öka eller minska sina ansträngningar beroende på om de upplever arbetsklimatet som rättvist 

eller inte. Detta kallade de för ”economic rationality”. Detta kan vara en indikator på att det i 

vissa grupper finns medarbetare som inte upplever arbetsklimatet som rättvist. Men det kan 

även vara en indikator på att det i vissa grupper behövs arbetas mer med medarbetarnas 

värdeförankring och värdeutveckling.   

Enligt Viinamäki (2012) är en framgångsfaktor för att leda efter värden att finna nya sätt att 

kommunicera. Informanterna beskriver tiden som fri men ändå begränsad. Detta kan leda 

antingen till en möjlighet att fritt kunna bestämma och planera in arbetet med den gemensamma 

värdegrunden. Men detta kan även hindra att prioritera in arbetet med den gemensamma 

värdegrunden då annat, vilket upplevs mer akut, går före. Dessa båda aspekter av tid kan även 

innebära stress för informanterna, att veta att möjligheten finns men ändå inte. Detta kan påstås 

handla om upplevelsen av kontroll och känslan av stöd. Genom att vända sig till kollegor med 

frågor kan de dels få ett stöd, dels skaffa sig den kontroll de behöver. Busch (2013) menar att 

värdeutveckling kan ske genom olika sätt att belöna. Ett sådant sätt kan vara att ge feedback för 

att på så vis få medarbetaren att uppleva att denne gjort ett bra arbete. Att ge feedback ger dem 

möjlighet att värdeutveckla fast tiden kan upplevas som begränsad. Studiens resultat visar på 

att detta är något som informanterna har olika uppfattningar om de gör detta eller inte.  

En utmaning som informanterna beskriver är möjligheten att samla medarbetarna för att 

gemensamt arbeta med den gemensamma värdegrunden. Det är med andra ord en utmaning för 

dem att inte befinna sig fysiskt nära sina medarbetare under delar av arbetsdagen. Detta kan 

leda till en utmaning att skapa det kontextbundna språket och den gemensamma tolkningen och 

i förlängningen arbetet utifrån den gemensamma värdegrunden.  

Informanterna beskriver den fysiska distansen som stundtals finns mellan chef och medarbetare 

som något vilket kan verka hindrande för dem att arbeta utifrån och med den gemensamma 

värdegrunden. De beskriver en utmaning i att adressera problem direkt och att därefter följa upp 

dessa problem. Men denna distans, alltså brist på fysisk närhet, kan även leda till att 

informanterna finner det utmanande att ge feedback på sådant som medarbetaren gör och som 

går i linje med organisationens gemensamma värdegrund.  
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Enligt Karasek och Theorell (1990) handlar kontroll om det handlingsutrymme individen har i 

och över arbetsuppgiften. Utifrån empiriinsamlingen kan en koppling mellan upplevelsen av 

kontroll och känslan av att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden skönjas. Det verkar 

som om ju mer kontroll cheferna upplever i och över arbetsuppgiften ju mer kopplar de arbetet 

till den gemensamma värdegrunden, och upplevelsen av att lyckas leva upp till det som den 

gemensamma värdegrunden betyder för dem.  

Slutsatser 
Det informanterna beskriver handlar om närhet på olika sätt. Det handlar om att: skapa en närhet 

mellan värdegrunden och sig själv som ledare; förmedla en närhet mellan värdegrunden och 

handlingarna i ledarskapet; utveckla närheten mellan värdegrundens teoretiska aspekt till dess 

kontextbundna praktiska aspekt. Men möjligheten att arbeta utifrån organisationens 

gemensamma värdegrund påverkas även av närheten mellan de olika enheterna och närmare 

bestämt samarbetet mellan dem. 

Det informanterna beskriver handlar även om nivåer eller grader på hur de kan uppleva arbetet 

utifrån den gemensamma värdegrunden. Det handlar om upplevelsen av värdegrundens 

förankring inom chefen, inom medarbetaren och inom organisationen. Men det handlar även 

om upplevelsen av värdegrundens möjlighet till utveckling för chefen, för medarbetaren och 

för organisationen.  

Möjligheten att arbeta med närheten och med nivåerna kan påverkas av chefernas personliga 

egenskaper, medarbetarnas attityder och organisationens arbetssätt. Detta kopplar till det som 

Busch (2013) menar att det handlar om samspel. Det finns inga klara gränser mellan exempelvis 

en ny tolkning och gemensam- eller intern tolkning, allt bygger på att den andra finns. Och så 

kan även arbetet med att hålla värdegrunden levande beskrivas, alla delar måste finnas med och 

alla delar är beroende av en annan del. Det handlar om samspel, tillsammans. 

Fortsatt forskning 
Eftersom informanterna i denna studie beskrivit en önskan om att arbeta mer med medarbetarna 

när det gäller värdegrunden är ett förslag på fortsatt forskning att undersöka hur medarbetarna 

upplever arbetet utifrån organisationens gemensamma värdegrund och hur detta arbete skulle 

kunna utvecklas.  

Informanterna har även beskrivit ledarskapet som en utmaning då medarbetarna inte alltid 

befinner sig i samma lokal. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

organisationsstrukturen, alltså närheten, möjliggör och hindrar arbetet med den gemensamma 

värdegrunden.  

Eftersom informanterna upplevde en utmaning i att leda när medarbetaren inte alltid finns nära 

skulle det vara intressant att studera vad och hur några av cheferna gör för att, trots distans, 

skapa en närhet mellan arbetet och den gemensamma värdegrunden.  

Enligt Karasek och Theorell (1990) kommer stöd från kollegor och chefer, och enligt Blanch 

(2016) kan detta stöd fungera dämpande. Studiens resultat visar på att chefer söker stöd hos 

sina kollegor och delvis även hos sin närmsta chef. Men det som är intressant är att stöd från 

medarbetarna inte beskrivs i den tidigare forskningen och inte efterfrågas bland cheferna. 

Resultatet i studien visar på att chefer använder sig av sin känsla för hur medarbetarna mår när 

de bedömer sitt arbete, men resultatet visar även på att det är något som inte frågas utan mer 

betraktas. Därför skulle ett förslag till fortsatt forskning vara att titta på relationen mellan chef 

och medarbetare när det gäller stöd från medarbetare till chef.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Information 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

• Informationskravet - Syftet med studien är att beskriva chefers upplevelse av att arbeta 

utifrån organisationens gemensamma värdegrund. 

• Samtyckeskravet -  Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas utan närmare 

förklaring när som helst.  

• Konfidentialitetskravet - Det inspelade materialet kommer att transkriberas och 

avidentifieras. Det avidentifierade materialet kommer att användas för analys, i min 

uppsats kommer inte din identitet att kunna spåras. Du kommer att vara anonym. 

Tillgång till allt detta material kommer endast jag att ha. Efter avslutat arbete kommer 

det insamlade materialet att skrotas.  

• Nyttjandekravet - Denna studie är en del av mitt examensarbete på kandidatnivå vid 

Luleå tekniska universitet. Tillgång till det insamlade materialet kommer endast jag att 

ha. Det insamlade materialet kommer att presenteras i början på juni vid Luleå tekniska 

universitet. 

Inledande frågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som chef inom kommunen? 

3. Vad skulle du säga är det bästa med att arbeta som chef? 

4. Vad skulle du säga är utmaningen med att arbeta som chef? 

Värdeförankring 

5. Vad betyder begreppet värdegrund för dig? 

6. Upplever du att värdegrunden är viktig?  

a. På vilket sätt?  

b. Hur har du kommit fram till det? 

7. Upplever du att ditt arbete utifrån värdegrunden är viktigt?  

a. På vilket sätt?  

b. Hur vet du det? 

8. Har du arbetat med din personliga tolkning av värdegrunden?  

a. Varför? Varför inte?  

b. Hur upplever du att du personligen ska arbeta med din personliga tolkning av 

värdegrunden?  

c. Vem har sagt att du ska göra så?  

d. Hur upplever du din möjlighet att arbeta med din egen tolkning?  

e. Upplever du att du har tillräckligt med tid att arbeta med din egen tolkning av 

värdegrunden?   

f. Vad tror du skulle förbättra dina möjligheter att arbeta med din personliga 

tolkning? 

g. Upplever du att du kan identifiera dig med organisationens värdegrund? 

9. Hur känner du dig i de situationer där du tror att du arbetar utifrån värdegrunden?  

a. Kan du berätta mer om din känsla?  

b. Finns det någon som bekräftar att det du gör är rätt? 



 

 

 

 

10. Finns det något tillfälle där du tror att du inte använder dig av värdegrunden?  

a. Kan du berätta om det tillfället?  

b. Varför använder du dig inte av värdegrunden vid detta tillfälle?  

c. Hur vet du att du inte använder dig av värdegrunden vid dessa situationer?  

d. Vad tror du skulle förbättra dina möjligheter att använda dig av värdegrunden 

vid detta tillfälle? 

e. Kommer du på något mer tillfälle? 

11. Hur känner du dig vid de tillfällena där du tror att du inte klarar av att arbeta utifrån 

värdegrunden?  

a. Kan du berätta om din känsla?  

b. Vem hjälper dig i dessa situationer? 

Värdeutveckling 

12. Arbetar du utifrån värdegrunden i den utsträckning som du upplever att du ska?  

a. Hur vet du det?  

13. Arbetar du utifrån värdegrunden i den utsträckning som du skulle vilja?  

a. Kan du beskriva hur det är att leda utifrån värdegrunden?  

b. Upplever du att det finns en ram för vad som är möjligt?  

c. Kan du ge ett exempel på något som kan begränsa det du skulle vilja göra?  

d. Vad tror du skulle möjliggöra för dig att arbeta utifrån värdegrunden i den 

utsträckning som du skulle vilja? 

14. Upplever du att ni på arbetsplatsen arbetar med värdegrunden?  

a. Upplever du att detta är något som ni ska göra?  

b. Upplever du att ni har tillräckligt med tid för att arbeta med värdegrunden på 

arbetsplatsen?  

c. Kan du beskriva hur ni gör?  

d. Vad får du för reaktion om du tar upp värdegrunden på arbetsplatsen?  

e. Vad tror du skulle möjliggöra för dig att bättre kunna arbeta med värdegrunden 

på arbetsplatsen?  

15. Om någon av dina medarbetare inte arbetar utifrån värdegrunden hur ska du gå tillväga?  

a. Hur vet du att du har lyckats?  

b. Finns det någon som talar om det för dig? 

c. Vad tror du skulle kunna möjliggöra för dig att bättre kunna utföra detta arbete? 

16. Om kulturen i gruppen är sådan att den skulle behöva utvecklas så att den bättre utgår 

ifrån värdegrunden hur ska du göra då? 

a. Hur vet du om du lyckats 

b. Vad tror du skulle möjliggöra för dig att kunna arbeta med kulturen bättre? 

17. Brukar du prata om värdegrunden i olika dagliga situationer?  

a. Hur gör du då?  

b. Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

c. Vad tror du skulle möjliggöra för dig att prata om värdegrunden mer i olika 

dagliga situationer? 

 

Ledningsförankring 

18. Upplever du att organisationen arbetar med värdegrunden?  

a. Hur?  

b. Om inte, vad tror du det kan bero på?  

c. Brukar ni i ledningsgruppen prata om värdegrunden?  



 

 

 

 

d. Vad pratar ni om då?  

e. Har du fått gå någon form av utbildning för att själv få en bättre förståelse för 

värdegrunden? 

19. Vad innebär värdegrunden för dig som chef?  

a. Vem säger det?  

b. Hur fick du reda på hur du skulle arbeta med värdegrunden som chef?  

c. Hur fick du reda på vad du skulle göra när du arbetar utifrån värdegrunden?  

d. Upplever du att du kan uppfylla det som värdegrunden innebär för dig som chef?  

e. Finns det något tillfälle där du alltid använder dig av värdegrunden?  

f. Kan du berätta om det tillfället?  

g. Varför använder du dig alltid av värdegrunden vid detta tillfälle?  

h. Kommer du på några fler tillfällen?  

20. Brukar du prata om värdegrunden med dina kollegor?  

a. Varför/ varför inte?  

b. Kan du ge något exempel på vad ni pratar om?  

c. Vad tror du skulle öka möjligheterna för kollegor att prata om värdegrunden? 

d. Finns det någon annan som du brukar prata om värdegrunden med? 

 

Är det något mer som du vill berätta om värdegrunden eller arbetet utifrån den? 

Har jag missat något? 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

Information om studien av den gemensamma värdegrunden 

Hej! 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om din upplevelse av den gemensamma värdegrunden. 

Studiens syfte är att beskriva kommunala första linjens chefers upplevelse av att arbeta utifrån 

organisationens gemensamma värdegrund. Detta område är av intresse för att belysa det arbete 

som chefer dagligen gör samt för att öka kunskapen om de utmaningar och möjligheter som 

chefer kan stöta på under sin arbetsdag när det gäller att arbeta efter värdegrunden. Du är viktig 

för studiens undersökning eftersom just du har värdefull kunskap om studiens område och 

därmed kan bidra till en ökad förståelse för arbetet som chef. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering.  

För att kunna svara på studiens syfte kommer 10 intervjuer med chefer inom förvaltningen att 

göras. Intervjuernas längd beräknas till ca 1 timme och sker på en överenskommen plats. 

Urvalet inför studien är slumpmässigt. Du har tillfrågats eftersom du för närvarande arbetar 

som chef inom förvaltningen. 

Det insamlade och inspelade materialet kommer att transkriberas och avidentifieras. Det 

avidentifierade materialet kommer att användas för analys, i min uppsats kommer inte din 

identitet att kunna spåras. Tillgång till allt detta material kommer endast jag att ha. Det 

insamlade materialet kommer att användas och presenteras i form av en c-uppsats i juni 2017 

vid Luleå tekniska universitet. Om intresse finns så går det att få ta del av den färdiga uppsatsen, 

som finns tillgänglig via Publikationer via LTU på universitetsbibliotekets databas under 

avhandlingar och uppsatser.  

Det är jag som kommer att ansvara för studien. Mitt namn är Mona Krutrök, jag läser tredje året 

sociologiprogrammet med inriktning mot personal och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. I arbetet med denna c-uppsats kommer jag att få handledning av Karolina Parding. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Luleå 4/4 2017 

Mona Krutrök  mail: monkru-4@student.ltu.se   telefon: XXX-XXXXXXX 

Karolina Parding mail: Karolina.parding@ltu.se     telefon: XXXX-XXXXXX 

Luleå tekniska universitet 97187 Luleå             
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