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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur man som chef i en idéburen organisation talar 

om hur man arbetar med värdegrund, dels hur den tagits fram och dels hur man jobbar utifrån 

den i det vardagliga arbetet, och om man anser det viktigt att hålla en tät koppling mellan 

värdegrunden och det vardagliga arbetet ute i verksamheterna på alla nivåer. Studien har en 

kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att chefernas tal om 

organisationens värdegrund och arbetet utifrån denna är gott. Det framkommer även att 

cheferna inom organisationen anser det viktigt att hålla en tät koppling mellan värdegrund och 

det praktiska arbetet. Intentionen med denna uppsats är att lägga en grund för en senare studie 

som avser att jämföra chefernas upplevelser av detta med medarbetarnas. 
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Förord 

Äntligen är det klart och vilken resa det har varit! Att skriva C-uppsats har för mig varit den 

mest intensiva perioden i mitt liv som har fört med sig stress och frustration. Men jag har 

under resans gång även fått insikter och nya kunskaper, inte bara om mitt forskningsämne, 

utan även om mig själv, mina förmågor och brister. Mitt C-uppsats skrivande har väckt en 

beundran för alla dem som viger stora delar av sitt liv till den aldrig sinande forskningskällan. 

Min resa hade aldrig slutat här om det inte vore för de personer som hjälpt mig och stöttat 

mig. Först vill jag tacka de personer som hjälpt mig genom att ställa upp på att bli intervjuade. 

Tack för att ni tog av er tid för min skull. Jag vill också tacka Johan Hvenmark, min 

handledare. Tack Johan för att du tagit av din fritid för att svara på alla mina förvirrade mail, 

ringt mig och rett ut saker, tagit dig tid utöver den avsatta för att läsa mina texter. Jag kunde 

inte haft en bättre handledare! Ett stort tack till mina kära läsgruppskamrater Karl-Johan och 

Ullakarin, tack för era synpunkter och ert stöd. Sist vill jag tacka mina närmaste, tack för att 

ni stått ut med mig och stöttat mig under denna hysteriska period.   

 

Juni 2013 

 

Emelie Eklånge 
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Inledning  

Världen är full av organisationer. Det finns organisationer för privatpersoner, organisationer 

för stater och till och med för organisationerna själva. Organisationer kan vara allt från 

småskaliga till världsomspännande, informella till formella, öppna till slutna, statliga till 

privata, vinstdrivande till icke-vinstdrivande. Det finns en uppsjö av studier, avhandlingar och 

teorier som fokuserar på organisationer, deras uppkomst, exsitens, handlanden, livsgång, 

relationer etcetera.  

Ett klassiskt synsätt inom organisationsteorin är att se organisationer som rationella 

verktyg för att nå uppsatta mål. Enligt detta synsätt ses organisationerna som stabila, de tar till 

sig det samtida men enbart efter noggrann eftertanke. Till slut når man de resultat man tänkt 

sig. I en del av organisationsteorin som fält ryms institutionell teori. Institutionell teori skiljer 

sig från den klassiska organisationsteorin då man menar att organisationers handlande följer 

det som tas för givet, att de följer informella och formella regler snarare än att välja rationella 

sätt att handla. Institutionell teori belyser därmed också hur organisationer förändras för att 

över tid bilda stabila enheter. I fokus ligger den ömsesidiga påverkan som relationerna mellan 

organisationer skapar, hur de till exempel tar till sig tillfälligt moderna idéer om förändring 

och hanterar dessa (Eriksson-Zetterquist, 2009: 5).          

Organisationer vill vara framgångsrika, detta kan mätas på flera sätt men främst brukar 

man mäta framgång i termer av överlevnad. Att en organisation skulle behöva upphöra med 

sin verksamhet ses ofta som ett misslyckande. Men att en organisation överlevt länge betyder 

inte att den för tillfället är framgångsrik eller att den kommer att vara det (Holmblad 

Brunsson, 2002: 19-20). Organisationer ökar denna chans att överleva om de lyckas erhålla 

legitimitet från omgivningen (Johansson, 2002: 47). Det finns flera källor till legitimitet men 

det handlar om att uppnå en överensstämmelse mellan organisationens handlingar/aktiviteter 

och värderingar och den sociala verklighet, som organisationen befinner sig i, samt dess mål 

och normer. Organisationen erhåller legitimitet om det finns en allmän bild eller ett allmänt 

antagande om att dess handlingar är önskvärda och riktiga eller om man agerar i enighet med 

allmänhetens föreställning av hur saker ”bör” göras (J. Meyer & Rowan, 1977; M. Meyer, 

Buber & Aghamanoukjan, 2013). Det handlar även om att vinna legitimitet från de man riktar 

sig till, ens intressenter, genom att ha en överensstämmelse mellan organisationens handlingar 

och de värderingar dessa har (Meyer, Buber & Aghamanoukjan, 2013:169).  
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Vi har två större sfärer som organisationer befinner sig inom, offentlig sektor med 

förvaltningar och myndigheter och privat sektor med näringsliv och företag. Det finns dock 

organisationer som inte passar in i något av dessa fält och som utgör en egen sfär, ideell 

sektor med de idéburna organisationerna. Det är på dessa organisationer, eller snarare en av 

dessa organisationer denna studie fokuserar. Idéburna organisationer anses av ett flertal 

författare (Gavelin, Kassman & Engel, 2010; Gustafson, 2012; Hultén & Wijkström 2006; 

Wijkström och Einarsson, 2006) vara och bidra med något annat än andra organisationer i 

samhället. Wijkström och Einarsson (2006: 86-87), och flera författare med dem, menar att 

dessa organisationer måste erbjuda något av mervärde och för att detta skall kunna ske behövs 

det någon form av särart i organisationerna. Detta kan ligga i den tro, ideologi eller 

världsåskådning som organisationerna arbetar utifrån och som ligger till grund för 

verksamheten.  

Förförståelse  

Tidigare under utbildningen var jag delaktig i en mindre studie av organisationen Koinonia, 

som egentligen heter något annat. Vi gjorde då en enklare organisationsanalys där 

intervjupersonerna fick skatta hur väl man ansåg att organisationen levde upp till olika 

påståenden, som till exempel ”Anser du att er verksamhet bidrar till …(här nämns 

formuleringar från värdegrundsdokumentet)? Skatta enligt alternativen nedan.” 

Intervjupersonerna fick då välja mellan fyra alternativ som sträckte sig mellan svarsalternativ 

som vet ej/ existerar inte/ fungerar dåligt till fungerar bra och är en del av en formulerad 

strategi.  Vi intervjuade då både chefer på olika nivåer och medarbetare.  

Det framkom att de då intervjuade cheferna representerade den ”offentliga”, goda, bilden 

av Koinonia men att denna bild inte överensstämde med den intervjuade personalens, som 

menade att organisationen inte alls var så bra på att leva upp till och arbeta utifrån det som 

värdegrunden förmedlar. Detta väckte mitt intresse för organisationen i fråga, idéburna 

organisationer och organisationsteoretiska resonemang. Genom denna C-uppsats hoppas jag 

att jag kan lägga en grund för en fördjupad studie på högre nivå (D-uppsats). Intentionen är att 

jag genom denna studie skall kunna se hur cheferna i organisationen talar om värdegrund med 

mera, för att i ett senare skede kunna göra en jämförande studie som fokuserar på 

medarbetarnas bild av arbetet med och utifrån värdegrunden. 
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Problemformulering 

Wijkström och Einarsson (2006)  menar att idéburna organisationer ofta antas vara, göra och 

bidra med någonting annorlunda än andra aktörer i samhället. För att organisationerna, 

konsekvent och över tid, ska kunna bidra med något ”annorlunda” (vilket de kallar för 

mervärde) än vad andra aktörer i samhället erbjuder eller framställer sig som, måste de utgå 

från någon form av ”stabila skillnader”, vilket de kallar för särart. Hvenmark (2012:16) menar 

i anslutning till detta resonemang att ”Det författarna här med säger bör förstås som att 

existensen av olika typer av organisationer kan relateras till föreställningar om att vi genom 

att organisera oss på olika sätt också kan göra och åstadkomma olika saker”. Idéburna 

organisationer hävdar ofta sin särart genom att peka på sin värdegrund (Hultén & Wijkström, 

2006: 15), de menar alltså att de är något annorlunda och att de därför kan göra något 

annorlunda än andra välfärdsaktörer. Jag har dock fått till mig att den bild cheferna, inom 

Koinonia, förmedlar av värdegrunden och dess roll i verksamheten inte överensstämmer med 

medarbetarnas bild.   

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som chef i en idéburen organisation talar 

om sin värdegrund, hur den tagits fram och hur man arbetar utifrån den i det vardagliga 

arbetet. Syftet är även att undersöka om man ser det som viktigt att hålla en tät koppling 

mellan värdegrunden och det vardagliga arbetet ute i verksamheterna på alla nivåer. Jag skall 

även landa i resonemang som bäddar för min fördjupade studie.  

Frågeställningar 

Hur talar man om värdegrunden på chefsnivå i organisationen? 

Hur talar man om att man har gått till väga när värdegrunden tagits fram? 

Anser man det viktigt att hålla en tät koppling mellan värdegrunden och det vardagliga 

arbetet? Och är denna i så fall täta koppling något som skall finnas på alla nivåer i 

organisationen? 

Organisationen 

Det florerar ett antal begrepp som vill benämna de organisationer som rör sig inom denna 

arena; frivilligorganisationer, ideella organisationer, idéburna organisationer, non-profit 

organisationer, not-for-profit organisationer, med flera. Jag har valt att använda mig av 

begreppet idéburna organisationer då det sätter fokus på att organisationerna bygger på en 
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verksamhetsidé (Gustafson, 2012: 200) och fokuserar på denna istället för att som förvaltning 

och företag fokusera på att hålla ”budgeten” eller generera vinst.  

Wijkström och Lundström (2002:8) definierar vad en organisation inom detta fält innebär. 

De menar att organisationen skall vara formell, det vill säga på något sätt institutionaliserad 

med till exempel styrelse, skrivna stadgar och regelbundna möten eller aktiviteter. 

Organisationen skall vara privat, i institutionell mening separerad från staten. Den ska inte 

dela ut sitt överskott till några ägare eller huvudmän. Organisationen skall även vara 

självstyrande och vara förmögen att själv kontrollera den egna verksamheten. Till sist ska 

organisationen involvera någon form av idealitet, det vill säga att den måste ha någon form av 

bidrag eller frivillig medverkan av privatpersoner (Wijkström & Lundström, 2002:8). 

År 2010 fanns det ungefär 6000 organisationer som arbetade med och rörde sig inom 

samma områden som Koinonia (Statistiska centralbyrån, 2012). Koinonia är en gammal ideell 

förening med ändamål att bedriva bland annat socialt arbete. Organisationen har närmare 700 

anställda och en årlig omsättning på omkring en halv miljard kronor. Koinonia finansieras 

främst av avtal med kommuner, landsting och försäkringsbolag, men man erhåller även gåvor 

och bidrag från bland annat privatpersoner, stiftelser och företag.  

 

Relevansen för socialt arbete då? 

Varför är detta uppsatsämne och studier av denna karaktär då relevant för socialt arbete? Det 

finns flera skäl som i mångt och mycket glider in i varandra. Övergripande handlar det om 

intresset i att de idéburna organisationerna lever upp till sin värdegrund. Detta intresse kan ha 

flera orsaker och jag skall kort nämna två av dem:  

 

 Om det är så att man inom kommun och landsting väljer att anlita idéburna 

välfärdsproducenter för att de anses besitta och bidra med något annorlunda, särart och 

mervärde, bör man ju också rimligtvis kontrollera att så också är fallet. Värdegrund och 

ideologi hävdas vara de mest centrala särarterna i idéburna organisationer, därför bör 

man kontrollera om de lever upp till dessa. 

 Det handlar även om tillit och förtroende. Kan man som brukare lita på att man får den 

service och det bemötande som man lovas, utifrån det värdegrunden säger och som 

organisationen menar sig lägga så mycket vikt vid? Kan vi som samhälle lita på att våra 
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mest utsatta människor får den omsorg som de utlovas av en av de välfärdsproducenter 

som vi betalar med våra skattepengar? 

Uppsatsens fortsatta disposition  

Uppsatsen kan ses som uppdelad i fyra delar. I den första delen ovan presenteras studien med 

bland annat inledning, förförståelse, problemformulering, syfte och frågeställningar.  

Följande avsnitt är en metodgenomgång där jag bland annat presenterar hur intervjuerna 

och min analys av dessa gått till samt mina etiska överväganden. Här förs även ett 

resonemang om validitet, reabilitet och generaliserbarhet.   

Avsnittet därefter redogör för forskning inom området. Jag presenterar tidigare forskning och 

de teoretiska resonemang jag använt mig av. Jag har valt att ta upp tidigare forskning först här 

då jag finner att den ligger lämpligast i anslutning till presentationen av min teoretiska 

utgångspunkt.  

Därefter följer ett avsnitt då studiens resultat redovisas och analyseras. Jag har inte valt att 

hålla en klassisk rubrikuppdelning med resultat och analys.  Jag har istället valt att väva in 

analysen i direkt anslutning till empirin. Detta har jag gjort för att jag anser att det blir en 

smidigare läsning då empiri och analys hänger samman istället för att analysen skall komma 

senare i ett eget avsnitt. Vid en sådan uppställning blir det lätt mycket upprepningar och 

läsaren tvingas hoppa fram och tillbaka mellan resultat och analys. I anslutning till detta 

kommer en diskussionsdel och ett stycke om fortsatt forskning. Sist följer referenslistan samt 

tre bilagor med informationsbrev, intervjuguide och samtyckesavtal.    

Metod och material 

Uppsatsens ansats är induktiv då jag främst har en empirisk utgångspunkt och inte en 

teoretisk. Studien baseras på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra chefer inom en 

idéburen organisation, vad detta innebär och hur det gått till går att läsa nedan. Att genomföra 

en kvantitativ studie har inte varit aktuellt då jag har varit intresserad av att höra chefernas 

berättelse om hur de arbetar med värdegrunden och om de försöker koppla samman den med 

det praktiska arbetet. Fördelen med den kvalitativa ansatsen här att det ges mer utrymme för 

deltagarnas egen uppfattning och man får en annan närhet till intervjupersonerna än i 

kvantitativ forskning. Eftersom målet inte är att pröva teori eller att generalisera resultaten 

(Bryman, 2002: 272-273) anser jag att den kvalitativa ansatsen är den som är bäst lämpad i 

detta fall. Jag har valt intervju som metod för att jag vill få en tydlig bild av hur man som chef 
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talar om det arbete man gör med värdegrunden. Man hade kunnat göra en studie med 

observationer som insamlingsmetod av empiri, för att se hur arbetet faktiskt går till i 

praktiken, men detta hade tagit mycket tid i anspråk, och eftersom jag är intresserad av hur 

cheferna själva talar om och upplever arbetet med värdegrunden så ansåg jag intervju som den 

mest lämpliga metoden.  

Nedan följer en genomgång av bland annat litteratursökning, intervjupersoner, 

genomförande och min analys av intervjuerna, samt ett resonemang om validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet.     

Litteratursökning 

När jag sökt efter tidigare forskning har jag främst använt mig av Libris sökmotor för att söka 

böcker och databasen Academic Search Premier för att söka vetenskapliga artiklar i 

elektroniskt format. Jag har även använt mig av sökmotorer som Google Scholar och DiVA.  

Vid sökning i Academic Search Premier har jag använt mig av sökbegrepp som legitimacy 

organizations, legitimacy civil society organisations och organizational culture. Det finns en 

oerhörd mångfald och stor mängd artiklar publicerad inom ämnet organisationsteori, jag har 

valt att använda mig av sex av dessa.  

Ytterligare ett sätt jag använt mig av för att hitta relevant litteratur är genom lästa böcker 

eller artiklars referenslistor. Denna metod för att hitta relevant litteratur har för mig varit mest 

givande och resulterat i flest använda referenser.  

Urval och intervjupersoner 

Hur man arbetar med värdegrunden kan skilja sig åt beroende på vilken nivå man jobbar på. 

Därför har jag valt att intervjua chefer från olika nivåer inom organisationen. Eftersom jag 

valt ut vilka personer jag gett en intervjuförfrågan så är urvalet strategiskt och inte 

slumpmässigt eller ett sannolikhetsurval.  Två av de intervjuade är verksamhetschefer, det vill 

säga de chefer som i hierarkin ligger närmast det praktiska arbetet. En utav 

verksamhetscheferna har, vid sidan av sitt uppdrag i verksamheten, även ansvar för det 

värdegrundsarbete som pågått, detta har gjort det möjligt för mig att få en vidare bild över hur 

arbetet med värdegrunden går till. En intervjuperson är områdeschef, vilket innebär att hen är 

chef över flera olika verksamhetschefer. Den sista intervjupersonen innehar inte chef som titel 

utan är assistent till organisationens högsta tjänsteman, dock skall tilläggas att denna person 

förklarade att hen skall fungera som en ”förlängd” röst av organisationens högste tjänsteman. 

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
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Denna assistent innehar även ett flertal andra uppdrag som gör att hen är väl insatt i hur 

organisationen fungerar. 

Bortfall 

Ytterligare en intervju med en verksamhetschef var inbokad men var tvungen att ställas in. 

Tyvärr fanns det inte tid till att boka in ett nytt intervjutillfälle. Jag frågade om det fanns 

möjlighet till att få ställa ett par frågor via mail, men personen ifråga hade inte möjlighet att 

ge några längre svar via mail.     

Genomförande av intervjuerna 

Jag har utarbetat en intervjuguide som innehåller centrala teman och frågor som tillsammans 

avser att täcka de viktigaste områdena för studien. Alla frågor ska ha relevans för besvarandet 

av frågeställningarna och syftet (Dalen, 2008: 31). 

Intervjuguiden är den samma i alla intervjuer men jag har valt att konkretisera med olika 

citat från värdegrundsdokumentet vid de olika intervjuerna. Dessa citat har valts beroende på 

vilket område den intervjuade arbetar inom. Jag har valt att hålla intervjuguiden ”luftig” med 

få frågor och utrymme för följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 15-47  minuter. De har bandats 

med hjälp av en diktafon, delvis för att garantera att informanternas egna ord kommer med 

(Dalen, 2008: 33), delvis för minneshjälp men även för att jag skulle kunna koncentrera mig 

på intervjun och dess dynamik (Kvale, 1997: 47). Jag har även valt att hålla en provintervju 

för att testa intervjuguiden, mig själv som intervjuare samt den tekniska utrustningen. 

Resultatet blev att jag ändrade några mindre formuleringar i intervjuguiden (Dalen 2008: 36). 

Jag har funnit det svårt att utforma en intervjuguide med tillfredsställande frågor. Under 

bearbetning av empirin har jag insett att jag å ena sidan frågat om saker som i slutändan 

saknat relevans för min studie och att det å andra sidan finns frågor som skulle ha varit 

intressanta att ställa men som jag inte ställde.  

Min analysmetod av intervjuerna  

Jag har valt att efter varje genomförd intervju transkribera ljudupptagningen. Jag har valt att 

ordagrant återge intervjun och satt ord på ljud som ”eh, öh, mm, mhm”. Då längre pauser 

förekommit har jag valt att markera dem med tre punkter. Jag har inte gjort det mer utförligt 

än så då jag inte funnit det relevant för min studie och min analys av intervjuerna. I Kvale 

(1997) kan man läsa om metoder för intervjuanalys. Jag har dock funnit det svårt att hårdra 



12 

 

det så pass att det går att sätta in min analys i någon av de nämnda metoderna och jag ställer 

mig frågande till hur ofta detta faktiskt sker vid analys av kvalitativa intervjuer. Det första jag 

gjort efter transkriberingen är att översätta materialet till ett mer läsvänligt språk, jag har även 

valt att koncentrera längre stycken. Det vill säga att jag i, stycken som innehåller 

upprepningar, valt att ta bort upprepningarna och sammanfatta det personen säger. När allt 

detta hade gjorts, på de fyra intervjuerna, valde jag att parallellt läsa materialet och färglägga 

stycken efter teman. På så sätt kunde jag på ett lättöverskådligt sätt snabbt hitta stycken där 

intervjupersonerna talade om samma sak eller inom samma tema. Efter att ha arbetat en del 

med resultatdelen insåg jag dock att denna inte hängde samman med syftet och valde därför 

att analysera om empirin, på samma sätt som innan, för att sedan skriva om resultatdelen. Det 

jag tror är främsta anledningen till detta, behovet av att analyserna om empirin, är att jag i min 

intervjuguide ställt frågor som jag i efterhand funnit irrelevanta för mitt syfte. Efter analysen 

av empirin har jag valt att i uppsatsen presentera en tematiserad och sammanfattad bild av 

empirin. På vissa ställen under resultatdelen har jag valt att återge ett antal citat som jag finner 

talande, exemplifierande, unika eller typiska.        

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om hur pass väl överensstämmelsen är mellan det mätta och det man avsett 

att mäta (Neuman, 2011: 211). Jag har valt att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med utrymme för följdfrågor och frihet för intervjupersonerna att själva fokusera på det de 

finner intressant. Detta kan vara till problem för validiteten då intervjuerna kan beröra 

oväntade ämnen. Jag har därför valt att under arbetets gång gå tillbaka till syfte och 

frågeställningar för att se till att de hänger ihop med resultatet. Neuman (2011: 214) menar att 

validitet i kvalitativa studier snarare handlar om att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt 

än att hitta ”sanningen”. Han menar även att kvalitativa forskare ansluter sig till validitetens 

kärna, att vara sann, att undvika falskt eller förvanskat material samt att försöka hålla en tajt 

koppling mellan den sociala verkligheten och påståenden om den (Neuman, 2011:214). Jag 

vill i denna uppsats vara sann och inte förvanska material. Det bör betonas att denna studie 

bygger på en liten grupps åsikter och att jag här inte gör några anspråk på att undersöka om 

dessa faktiskt överensstämmer med verkligheten.   

Reliabilitet handlar om att studiens material är tillförlitligt och konsistent, och är främst en 

kvantitativ princip. Svårigheten med reliabiliteten som mått på kvalitativa studier är att det 

som studeras sällan är konsistent över tid (Neuman, 2011:214). Ytterligare en faktor som kan 
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påverka reliabiliteten i min studie negativt är min förförståelse och tolkning av materialet. 

Denna förförståelse och tolkning kan ha påverkat resultatets utfall, detta är dock svårt att 

komma förbi. Men för att försöka få en så hög tillförlitlighet som möjligt har jag beskrivit 

förutsättningarna för mitt arbete och hur jag gått tillväga.  

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara till andra 

grupper, situationer eller kontexter än de som varit aktuella i studien. En hög 

generaliserbarhet hänger på att man får fram ett representativt urval (Bryman, 2002: 93). När 

det gäller generaliserbarhet i kvalitativa studier så är situationen en annan. Enlig Bryman 

menar kritikerna att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera särskilt om studien 

genomförts med ett litet antal individer i en viss organisation eller inom ett specifikt område. 

Men enligt Bryman ska resultatet från den kvalitativa forskningen inte generaliseras till 

populationer utan främst till teori. Den kvalitativa studiens generaliserbarhet beror alltså på 

kvaliteten hos de teoretiska slutsatserna (Bryman, 2002: 271). Eftersom denna studie bygger 

på en liten grupps åsikter och upplevelser kan jag inte göra några anspråk på generaliserbarhet 

till andra grupper eller kontexter, det blir även svårt vid ett så litet urval att dra några större 

slutsaster och generalisera till teori.      

Etiska överväganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns till för att skydda 

individer och respekten för människovärdet vid forskning. Min C-uppsats omfattas inte av 

denna lag eftersom den sker inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå. Min uppsats 

följer dock Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet 

För att förankra studien i organisationen valde jag att i studiens inledande skede kontakta 

Koinonias högste tjänsteman som gav sitt medgivande till intervjuerna. Därefter sände jag ut 

informationsbrev till personer på olika chefspositioner i organisationen. I brevet fanns en kort 

beskrivning av studiens bakgrund och övergripande syfte, presentation av vald metod samt 

beräknad tidsåtgång. I informationsbrevet framgick det att deltagandet är frivilligt och att 

materialet från intervjuerna enbart kommer att användas i denna uppsats. I och med 

samtyckeskravet ombads intervjupersonerna, innan intervjuerna, skriva under på ett 

”samtyckesavtal”. I detta dokument finns kort information om studiens syfte, beräknad 
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tidsåtgång, att organisationen och de intervjuade avidentifieras och att medverkan är frivillig 

och närsomhelst kan avbrytas.  

Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att skydda intervjupersoner. Detta kan göras genom att man i den färdiga 

studien låter bli att redovisa uppgifter som potentiellt kan leda till att intervjupersonerna kan 

identifieras (Kvale, 1997: 109). I denna studie har intervjupersonerna avidentifierats. 

Eftersom det är fenomenet och inte organisationen i sig jag intresserar mig för har jag även 

valt att avidentifiera organisationen. Detta bidrar ytterligare till intervjupersonernas 

anonymitet. Organisationens namn är borttaget ur texten och begreppet Koinonia används 

som benämning, koinonia betyder gemenskap och passar enligt mig som pseudonym för 

organisationens namn. I intervjuguiden har jag använt mig av direkta citat från 

organisationens värdegrundsdokument och hemsida, dessa citat är borttagna ur den 

redovisade intervjuguiden. Information från intervjuerna kommer att hanteras på ett 

konfidentiellt sätt, det vill säga material som ljudupptagningar, transkriberingar etcetera, 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till det. 

Tidigare forskning 

Det forskningsfält som övergripande behandlar området som min studie rör sig inom är 

organisationsteori. Detta är ett gigantiskt forskningsfält som i sin tur innehåller många olika 

forskningsområden och teorier. Min studie rör sig främst inom fältet för forskning om det 

civila samhället, men liksom många andra studier rör sig min inom fler forskningsområden än 

ett. Utöver den forskning som behandlar det civila samhället rör även forskning om 

organisationskultur och organisatorisk legitimitet min studie. Det finns en stor mängd 

forskning inom dessa olika områden med vitt skilda syften, fokus och metoder. Nedan skall 

jag kort försöka återge en bild av fälten och på så sätt skapa en ram för mina kommande 

teoretiska utgångspunkter. En del resonemang återkommer och förklaras under rubriken 

Teoretisk utgångpunkt och är därför här inte särskilt utvecklade.  

 Forskning inom fältet det civila samhället kan behandla allt ifrån idrottsorganisationer till 

icke-vinstdrivande sjukhus. Det finns forskning som talar om vad de idéburna 

organisationerna är (till exempel Ott & Dicke, 2012; Wijkström & Lundström, 2002), dess 

betydelse för samhället och samhällets betydelse för de idéburna organisationerna (till 

exempel Wijkström et al. 2012), hur man kan styra de idéburna organisationerna och hur man 
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påverkas av andra sektorer (till exempel Gustafson, 2012; M. Meyer et al., 2013; Wijkström, 

2012; Wijkström & Einarsson, 2006). Det finns även författare och teoretiker som talar om 

det idéburna organisationerna gör/kan göra annorlunda i förhållande till aktörer från andra 

sektorer (till exempel Hvenmark et al., 2012; Gavelin et al., 2010; Hultén & Wijkström 2006; 

Wijkström & Malmborg, 2005). Dessa resonemang för man ofta i termer som särart och 

mervärde, en tydligare förklaring till vad detta innebär finns att finna längre ned då denna 

forskning är den som främst utgör min teoretiska utgångspunkt.  

 Organisationskultur kan förstås som ett mönster där organisationens medlemmar delar 

värderingar, ritualer, myter och sätt att se på saker som sker. Denna organisationskultur 

påverkar i stort sett hela organisationen och dess handlande, hur beslut fattas, hur man 

behandlar varandra, hur man ”bör” uppträda, hur man ser på omvärlden och så vidare (bland 

annat Kirkley et al. 2011; Mahalinga Shiva & Suar, 2012; Schein, 2004). Forskning på detta 

område behandlar bland annat hur man kan skapa en organisationskultur, hur det går till för 

att vidmakthålla kulturen genom bland annat socialisering, hur kulturen kan användas i olika 

syften, som till exempel att styra organisationen mot önskade mål (se till exempel Schein, 

2004; Thylefors, 2012). 

 Sist skall jag kort nämna något om organisationers legitimitet. Det finns forskning som 

behandlar legitimitet för organisationer från alla sektorer och forskning som specificerat sig 

på till exempel idéburna organisationer (se bland annat Johansson, 2002; J. Meyer & Rowan, 

1977; M. Meyer et al. 2013; Nevile, 2009; Taylor & Warburton, 2003). För att ge ett exempel 

kan jag nämna Neviles (2009) studie lite närmare som handlar om den ideella sektorns 

normativa anspråk på legitimitet. Hon skriver om att de idéburna organisationerna menar att 

de har en bättre förståelse för de behov som brukarna har, och att de därmed har en större 

förmåga att ge service av hög kvalitet än offentlig verksamhet eller vinstdrivande 

organisationer. Denna typ av anspråk är föremål för en fortgående debatt där kritiker menar 

att organisationerna inte lyckas institutionalisera sina värderingar i förhållande till brukarna 

och att de därför inte heller verkligen representerar dem. Nevile undersöker huruvida 

organisationernas värderingar är de samma som brukarnas och om detta spelar någon roll för 

brukarna. Nevile hittade en hög överensstämmelse mellan organisationens och brukarnas 

värden och menar att organisationens normativa anspråk på legitimitet är rättfärdiga. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Nu till de teoretiska resonemang som jag valt att analysera min empiri utifrån. Jag har valt att 

dela upp empirin i två block. Den första delen behandlar värdegrunden, talet om den och hur 

den framarbetats. Detta har jag valt att analysera utifrån Thylefors (2012:140-141) 

resonemang om att styra en organisation med hjälp av idéer. Jag har valt just Thylefors 

resonemang då jag finner det tydligt formulerat och lätt att använda sig av i analys. Det andra 

blockets empiri handlar om kopplingen mellan värdegrunden och det vardagliga arbetet samt 

hur man arbetat för att hålla denna koppling så tät som möjligt och varför man anser det 

viktigt. Detta har jag valt att analysera utifrån bland annat Wijkström och Einarssons (2006: 

86-87) resonemang om idéburna organisationers särart och det mervärde de kan bidra med till 

samhället. 

Hur hänger då dessa resonemang samman? Enligt min tolkning rör Thylefors (2012:140-

141) resonemang om att styra med hjälp av idéer inom forskningsfältet organisationskultur. 

Hur organisationers kultur utformas beror till stor del på organisationens grundläggande 

värderingar (Mahalinga Shiva & Suar, 2012: 688), dessa värderingar utgör även 

organisationens särart genom vilket organisationer kan bidra med ett mervärde till samhället 

(bland annat Wijkström & Einarsson, 2006:86-87). Denna särart och detta mervärde kopplar 

jag i min diskussion samman med Johanssons (2002: 76) resonemang om legitimitetsgrunder 

för organisationer.  

Nedan följer en genomgång av vad dessa olika teoretiskers resonemang går ut på.  

Mervärde och särart 

Wijkström och Einarsson (2006: 86-87) talar om något som de kallar för mervärde och särart. 

De menar att idéburna organisationer ofta antas vara och göra och bidra med någonting 

annorlunda än andra aktörer i samhället. För att organisationer, konsekvent och över tid, ska 

kunna bidra med något ”annorlunda” (vilket de kallar för mervärde) än vad andra aktörer i 

samhället erbjuder eller framställer sig som, måste de utgå från någon form av ”stabila 

skillnader”, vilket de kallar för särart. Detta resonemang kan vi även finna hos andra författare 

(till exempel Gavelin et al., 2010; Hultén & Wijkström 2006; Hvenmark et al., 2012; 

Wijkström & Malmborg, 2005). Denna särart kan vara ett resultat av den tro, ideologi eller 

världsåskådning som organisationerna arbetar utifrån och som ligger till grund för 

verksamheten. Hultén & Wijkström (2006: 15) menar att idégrund, ideologi eller värdegrund 
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anses som de mest centrala särdragen som idéburna organisationer kan besitta. Särarten kan 

även ligga i till exempel sättet att organisera sig (Wijkström & Einarsson, 2006: 86-87).  

Att styra med hjälp av idéer 

Thylefors (2012: 140-141) menar att det fungerar att styra via regler, instruktioner, 

föreskrifter och manualer när arbetet är relativt förutsägbart och rutinbetonat, men att arbete 

med människor kräver styrsystem som ger större handlingsutrymmen och flexibilitet. Hon 

menar att företeelser som värdegrund, policys och visioner kan fylla denna funktion. 

Gemensamt för dessa är att de försöker internalisera ”rätt” normer och värderingar i 

individen. Thylefors menar att dessa idéburna styrdokument har olika karaktär, vissa går före 

och ger förändringsimpulser, något hon kallar pull-lagar, andra går efter och summerar 

verkligheten, som hon kallar push-lagar. Thylefors hävdar att de flesta styrdokumenten inom 

organisationer som producerar välfärd har en ”pull”-karaktär, vilket innebär att de lyfter fram 

redan befintliga syn-och arbetssätt. Enligt Thylefors är det en grannlaga uppgift att 

implementera dessa dokument. Det finns alltid en risk att man, istället för att presentera ett 

värdegrundsdokument som tydliggör de värderingar och synsätt som styr arbetet, internt 

marknadsför det som nyheter. Detta kan leda till att personalen ser det hela som en kritik av 

tidigare arbete eller frågar hur detta skiljer sig från det man tidigare gjort. Det senare kan 

skapa, en från medarbetarnas håll, kritisk inställning till ledningen som kan uppfattas som 

distanserade från vardagsarbetet och ett motstånd kan skapas mot något som tidigare varit en 

självklarhet. Thylefors talar även om att ständiga samtal om värdegrunden tyder på att den är 

levande, och att samtal som ventilerar och konkretiserar hjälper till att tydliggöra 

värdegrunden och dess värderingar. Hon menar även att ett kraftfullt sätt att få värderingarna 

att ”sätta sig” är att direkt använda sig av dem i arbetet.   

Legitimitetsgrunder 

Det finns ett flertal teoretiker och författare (till exempel Johansson, 2002; J. Meyer & 

Rowan, 1977; M. Meyer et al. 2013; Nevile, 2009; Taylor & Warburton, 2003) som talar om 

organisationers legitimitet. Legitimiteten kan erhållas och vidmakthållas på fler olika sätt. 

Generellt kan man säga att det handlar om att uppnå en överensstämmelse mellan 

organisationens handlingar/aktiviteter och värderingar och den sociala verklighet, som 

organisationen befinner sig i, och dess mål och normer. Organisationen erhåller legitimitet om 

det finns en allmän bild eller ett allmänt antagande om att dess handlingar är önskvärda och 

riktiga eller om man agerar i enighet med allmänhetens föreställning av hur saker ”bör” göras 
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(J. Meyer & Rowan, 1977; M. Meyer et al., 2013; Taylor & Warburton, 2003). Det handlar 

även om att vinna legitimitet från de man riktar sig till, ens intressenter, genom att ha en 

överensstämmelse mellan organisationens handlingar och de värderingar dessa har (M. Meyer 

et al., 2013:169).  

Johansson (2002:76) presenterar två specifika sätt för organisationer att söka stöd och 

legitimitet i omgivningen, politik och handling. I den politiskt orienterade organisationen 

består legitimitetsgrunden i förmågan att avspegla inkonsistenser i omgivningen, det vill säga 

att samtidigt kunna hantera flera motstridiga krav. Den handlingsinriktade organisationen 

erhåller däremot sin legitimitet för det man åstadkommer och för att det finns en 

överensstämmelse mellan vad man säger och vad man gör.  

Resultat och analys 

Som nämnts under rubriken Uppsatsens fortsatta disposition har jag valt att på sina ställen väva 

in analysen i direkt anslutning till empirin och anledningen till detta kan du läsa om under det 

avsnittet. Om citaten har kortats ned markeras de då med […].  

Teman nedan berör varandra och en del resonemang återkommer därför på flera ställen. Jag 

finner det svårt att undgå detta då samtalen kring dessa teman till viss del går in i varandra.   

Värdegrunden 

Koinonias värdegrund finns publicerad i ett 20-sidigt dokument. I detta dokument deklarerar 

man vad man vill uppnå, att skapa förutsättningar för ett gott mänskligt liv, och det man vill 

fokusera på, att se människan och dess unicitet. I dokumentet ryms även bland annat en 

berättelse om Koinonias historia, en presentation av organisationens människosyn och vilket 

bemötande man vill ge sina brukare. För att konkretisera och förenkla värdegrunden har man i 

Koinonia valt att ta fram tre ord som man anser speglar värdegrundens huvudsakliga budskap. 

Orden är professionalism, tillit och hopp.  

Talet om värdegrunden  

Att värdegrunden är något som gäller alla på Koinonia, chefer så väl som medarbetare, är 

genomgående i intervjuerna. Ordet alla förekommer ett flertal gånger. Intervjupersonerna 

menar att alla medarbetare varit delaktiga i arbetet med att ta fram värdegrunden och att alla 

medarbetare ska vara med på de värdegrundsrelaterade samtal som hålls på APT-mötena. I 

nedanstående citat kan vi se att man är mån om att det skall finnas en medvetenhet om 

värdegrunden hos alla medarbetare: 
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Under ett helt år samtalades det kring det här dokumentet för att det skulle på något sätt skulle 

sätta sig, och ge hög medvetenhet om det bland alla medarbetare. Om vad som står i det här 

dokumentet, vad som är drivkraften, vilket vårt gemensamma mål är. 

 

Flera intervjupersoner menar även att samtalen om värdegrund är många och att dessa är mer 

närvarande i denna organisation än i andra.  

I intervjuerna lyfts även Koinonias historia fram, hur organisationen bygger på de 

värderingar som idag utgör en del av värdegrunden. Koinonias verksamheter har skiftat över 

tid, en del värderingar har skiftat lika så, men grundbudskapet finns kvar, att se människan. 

En intervjuperson lyfter att medarbetarnas drivkrafter kanske inte är de samma som förr men 

att det då är värdegrunden som håller Koinonia samman, som tydliggör dess identitet.  

 

Men en värdegrund handlar ju inte om att man ska hitta på värderingar bara för att, utan det 

handlar om att skapa en värdegemenskap. Något vi behöver för vår identitets skull och för att vi 

alla ska fokusera åt samma håll. 

Framarbetandet av värdegrunden  

En intervjuperson belyser det faktum att de värderingar som värdegrunden innehåller sedan 

länge varit levande i Koinonia, långt innan begreppet värdegrund fanns och än mindre var 

modernt och populärt. För några år sedan valde man dock att göra ett, enlig 

intervjupersonerna, gediget värdegrundsarbete då man satte värdegrunden på pränt. Även 

andra intervjupersoner vittnar om att denna arbetsprocess varit lång, krävande och intensiv. 

Samtliga intervjupersoner lyfter även fram att alla medarbetare skulle vara delaktiga i denna 

process på ett eller annat sätt, att man höll värdegrundssamtal och försökte komma fram till 

ett upplägg som både chefer och personal var nöjda med. Flera av intervjupersonerna hävdade 

att personalen uppskattar det hela och är ”otroligt engagerade”. Man har även tagit fram en 

medarbetarenkät som handlar om hur man uppfattat arbetet med värdegrunden. 

Intervjupersonerna menar att man tidigt insåg att värdegrunden var för lång för att man 

skulle kunna hålla den i minnet i det vardagliga arbetet.  En utav dem säger ”Och det har vi ju 

under resans gång förstått att ha så många värdeord blir väldigt knepigt, man vet inte riktigt 

vad värdegrunden är”. Hen berättar vidare att man därför bestämde sig för att försöka 

konkretisera och ”koka ned” värdegrunden i ett fåtal ord. ”Ingen kan komma ihåg allt som 
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står i värdegrundsdokumentet men tre ord kan alla komma ihåg ”. Samtliga intervjupersoner 

tar upp denna process och talar om orden och vad de syftar till. En intervjuperson säger: 

 

Vi har haft en värdegrundsgrupp som har jobbat ganska länge för att koka ned värdegrunden till 

någonting som är lättare att bära med sig i det vardagliga arbetet. Och nu har vi fått ner 

värdegrunden i tre ord. Professionalism, tillit och hopp. Och det är inga nypåhittade ord utan dom 

finns i värdegrundsdokumentet. Orden är ställda som i en triangel med professionalism i botten, vi 

måste alltid vara professionella i alla våra möten oavsett om det är en brukare eller om det är en 

medarbetare. Sedan har vi tillit och hopp och det ska fungera även om vi arbetar med döende 

personer.  

 

Dessa ord, professionalism, tillit och hopp, ska enligt intervjupersonerna fungera som 

ledstjärnor för det praktiska arbetet ute i verksamheterna och ska finnas med i mål- och 

budgetarbete, i kvalitetsledningssystemet, avvikelsesystemet och i revisionsarbetet.  

Att processen kring att ta fram värdegrunden tagit lång tid är något som alla är eniga om. 

En av intervjupersonerna lyfter dock vikten av att värdegrunden genomarbetas, bearbetas och 

sätter sig i organisationen, då man har för avsikt att behålla denna värdegrundsformulering 

framöver. Detta anses även som viktigt då, hen menar att, värdegrunden är en del av 

Koinonias kvalitetsambition. Vidare menar hen att ”Det är en risk att ha en värdegrund med 

högt satta mål, fallet blir väldigt djupt om det visar sig att man inte lever upp till den”.  

Analys 

Vi kan se flera saker i empirin som går att koppla till teorier om organisationskultur. Vi kan 

bland annat se talet om identitet och värdegemenskap och att alla medarbetare skall inneslutas 

i denna gemenskap. Detta kan vi koppla till det man kallar för socialisering (Schein, 2004:18), 

vilket innebär att framför allt nya medlemmar succesivt får till sig element av kulturen.   

Det vi även kan se i denna empiri är den ”pull”-karaktär som Thylefors (2012:140) talar 

om. Man väljer att i sin värdegrund, och när man talar om Koinonia och dess värdegrund, 

lyfta fram befintliga syn- och arbetssätt som har funnits med genom åren. Man har genom sin 

värdegrund förtydligat de värderingar som länge funnits hos Koinonia. Thylefors menar att 

det finns en risk att man framför ett nytt värdegrundsdokument av denna karaktär som en 

nyhet. Hon menar att detta kan leda till att personalen ser det som en kritik mot sitt tidigare 

arbete eller att de ställer sig frågande till hur detta skulle skilja sig från det tidigare arbete man 

gjort. Det senare kan även leda till en kritisk inställning gentemot ledningsgruppen som kan 
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tolkas som distanserade från vardagsarbetet och kan skapa ett motstånd mot det som tidigare 

var en självklarhet. Genom empirin kan vi se att intervjupersonerna försökt undvika sådana 

reaktioner då de genom samtal om värdegrunden inkluderat alla sina medarbetare. Processen 

att ta fram värdegrunden och att börja implementera den har varit lång och samtalen om 

värdegrunden har varit ständigt pågående. Långsamt har medarbetarna fått till sig de normer 

och värderingar som Koinonia vill representera, vilket Thylefors (2012:140) menar är det som 

styrdokument, som till exempel ett värdegrundsdokument, syftar till. Det syftar till att 

internalisera ”rätt” normer och värderingar hos medarbetarna. Intervjupersonerna talar även 

om vikten av att värdegrunden är något som är en del av Koinonia. Att den används vid APT-

möten där det ges utrymme för samtal, reflektion och ventilering, precis som Thylefors 

(2012:141) förespråkar. Dessa ständiga samtal tyder även på att dokumentet är levande. 

Kopplingen mellan värdegrund och det vardagliga arbetet 

I samband med intervjuerna förmedlas en tydlig bild av att en värdegrund är något som skall 

konkretiseras, implementeras och efterlevas.  

 

Intervjuare: så ni har försökt jobba för att lyfta frågan från en teoretisk nivå? 

Intervjuperson: Ja, till en praktisk nivå, för annars är det ju lite värdelöst med en värdegrund. 

Faktiskt, om den inte går att använda så är det ju inte så mycket att ha.  

 

Fler intervjupersoner lyfter även att detta är något som ska ske på alla nivåer i organisationen.  

 

Det skall alltså göras på varje nivå, det är ju lätt hänt att man tror att värdegrunden ska gestaltas 

längst ut i linjen, i relation till brukare, men varje gott möte börjar ju någonstans hos styrelsen och 

den övergripande ledningsgruppen. Det är de som skapar förutsättningar för att medarbetarna skall 

kunna göra ett gott arbete. 

 

Intervjupersonerna menar även att de metoder (vilka främst är samtalsunderlag) man använder 

för att öka medvetenheten kring och implementera värdegrunden har testats på chefnivå då 

man menar att detta är en förutsättning för att man skall kunna föra vidare det hela i Koinonia.  

Man jobbar i organisationen på flera sätt som kan tolkas som om de försöker hålla 

värdegrunden kopplad till det vardagliga arbetet. Som tidigare nämnts menar 

intervjupersonerna att värdegrunden ska finnas med i mål- och budgetarbete, i 

kvalitetsledningssystemet, avvikelsesystemet och i revisionsarbetet. Värdeorden som nämnts 
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tidigare skall, enligt intervjupersonerna, fungera som ett analysinstrument som hjälper 

medarbetarna och cheferna att tillsammans granska sitt arbete utifrån värdegrunden. Det är 

meningen att detta ska ske på ATP-mötena utifrån ett samtalsunderlag. Utifrån detta underlag 

tar man upp ett avvikande fall som diskuteras utifrån de tre orden. Enligt intervjupersonerna 

ställer man sig då frågor som ”var vi professionella här?”, ”ingav vi hopp och tillit?”, ”vad 

kunde vi ha gjort bättre?” och ”vad bör/bör vi inte göra nästa gång?”. En intervjuperson 

menar att de tror att det är viktigt att med ett vardagliga arbetssätt belysa värdegrunden så att 

det inte blir något tillfälligt utan något man ständigt relaterar till. Ännu ett citat visar på att 

man har som mål att värdegrunden skall efterlevas i det vardagliga arbetet:  

 

Men vi har sett och ser hela tiden att det är mycket lättare att leva upp till värdegrunden gentemot 

våra patienter, boende, klienter och så än vad det är att leva upp till den gentemot varandra internt. 

När det egentligen borde vara precis lika enkelt.    

Analys 

Vikten man lägger vid, att värdegrundsarbetet är något som skall vara genomgående på alla 

nivåer i Koinonia, kan man koppla till Thylefors (2012:37) tankar om något hon kallar för 

parallellprocesser. Detta innebär ett antagande om att förhållandet mellan chef och 

medarbetare upprepas i förhållande till brukarna. Thylefors fokuserar främst på relationen 

mellan chef och anställd och det bemötande chefen har gentemot sina anställda. På Koinonia 

handlar det mer om att man lägger vikt vid att cheferna gör samma saker som de anställda. I 

slutändan handlar det dock om bemötandet även hos Koinonia. Det är värdegrunden som skall 

genomarbetas och efterlevas på varje nivå i organisationen, i och med att värdegrundens 

budskap är att se människan så kan man anta att det följer ett gott bemötande med arbetet av 

värdegrunden. Hälften av intervjupersonerna menar dock att de kan finna det svårt att alltid 

behandla varandra lika bra som man behandlar sina brukare men säger samtidigt att det inte 

får ”diffa” för mycket mellan hur man bemöter brukare och anställda sinsemellan för att det 

då kommer att märkas utåt, i relation till brukarna.   

Flera intervjupersoner poängterar vikten av att värdegrunden efterlevs, att den inte skall 

vara ett sidospår utan en del i verksamheten, att en värdegrund som inte går att använda 

praktiskt är värdelös. Intervjuerna speglar även en känsla av stolthet över organisationens 

historia och det faktum att dess värderingar burit verksamheten genom åren till idag. En 

intervjuperson säger även att ”[…] Vi har ett stort förtroendekapital i samhället som vi 
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behöver vara rädda om” i samband med att hen pratar om att Koinonia funnits länge och att 

man ska kunna lita på Koinonia. För mig skapar detta en känsla av att värdegrundens 

värderingar är något essentiellt som utgör själva organisationen och är dess identitet. Precis 

som Wijkström och Einarsson (2006, 86-87), med flera (Gavelin et al., 2010; Hultén & 

Wijkström 2006; Hvenmark et al., 2012; Wijkström & Malmborg, 2005), säger så kan vi här 

säga att Koinonis värdegrund utgör dess särart och att denna kan bidra till att skapa 

organisationens mervärde i samgället.  

Diskussion 

Vi har nu sett den bild som intervjupersonerna vill presentera av sin organisation, dess 

värdegrund och hur man jobbar utifrån den. De vill hävda att man jobbar för en tät koppling 

och att detta är viktigt för organisationen. Det finns dock en stor mängd forskning som visar 

på motsatsen, att organisationer inte alls håller en tät koppling mellan värdegrund och det 

praktiska arbetet. Brunsson (2002) är en bland flera författare som lyfter fram resonemang om 

detta och kallar det för organisatoriskt hyckleri och särkoppling. (Brunsson, 2002; Eriksson-

Zetterquist, 2009; Holmblad Brunsson, 2002; Johansson, 2002; Meyer & Rowan 1977). Dessa 

teoretiker menar att organisationer utsätts för många och motstridiga krav från omgivningen. 

För att hantera dessa krav kan man välja att särkoppla den organisatoriska strukturen, det vill 

säga att organisationens formella struktur, som till exempel beslut, idéer och policys, kopplas 

isär från det faktiska handlandet. Dessa teoretiska resonemang har dock främst först utifrån 

forskning på förvaltning och företag och inte idéburna organisationer. Min fråga blir då om 

det verkligen går att hårdra diskussionen på det sätt som dessa teoretiker gör? Går det 

verkligen att säga att organisationer (lägg märke till att det inte finns någon avgränsning i 

begreppet) särkopplar idéer och handlande, när man inte gjort studier i samma utsträckning på 

idéburna organisationer? Brunsson (2002) menar att det till och med kan vara nyttigt för 

organisationer att särkoppla, men frågan är om det verkligen är nyttigt för idéburna 

organisationer?  

Johansson (2002:76) resonerar kring olika legitimitetsgrunder för organisationer och 

presenterar två specifika sätt för organisationer att söka legitimitet hos omgivningen, genom 

att vara en politiskt- eller handlingsinriktad organisation. I relation till Brunssons (2002) 

resonemang kan vi då konstatera att de studerade organisationerna, företag och förvaltningar, 

bör vara politiskt inriktade. Ett flertal författare pekar på att organisationer, för att kunna bidra 

med något mervärde måste bygga detta på någon form av särart (Gavelin et al., 2010; Hultén 
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& Wijkström 2006; Hvenmark et al., 2012; Wijkström och Einarsson, 2006). Idéburna 

organisationer hävdar ofta sin särart genom att peka på sin värdegrund (Hultén & Wijkström, 

2006: 15). De menar alltså att de är något annorlunda och att de därför kan göra något 

annorlunda än andra välfärdsaktörer. För att de då skall vara legitima i Johanssons (2002) 

mening bör de också handla i enighet med denna särart, de bör alltså vara handlingsinriktade 

organisationer. Kanske är det då så, i relation till resonemanget om särkoppling, att Koinonias 

mervärde ligger i att de är just handlingsinriktade, att de skiljer sig från andra aktörer (företag 

och förvaltning) inom området, då de gör det som Koinonia alltid stått för och som idag är 

dess värdegrund, dess särart? 

Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som chef i en idéburen organisation talar 

om sin värdegrund, hur den tagits fram och hur man arbetar utifrån den i det vardagliga 

arbetet. Syftet är även att undersöka om man ser det som viktigt att hålla en tät koppling 

mellan värdegrunden och det vardagliga arbetet ute i verksamheterna på alla nivåer. Jag skall 

även landa i resonemang som bäddar för min fördjupade studie. Frågorna; Hur talar man om 

värdegrunden på chefsnivå i organisationen? Hur talar man om att man har gått till väga när 

värdegrunden tagits fram? Anser man det viktigt att hålla en tät koppling mellan 

värdegrunden och det vardagliga arbetet? Och är denna i så fall täta koppling något som 

skall finnas på alla nivåer? anser jag besvarade och syftet uppfyllt.  

Slutsatserna jag kan dra från denna studie är att de intervjuade cheferna talar gott om 

Koinonia, värdegrunden och arbetet med att ta fram och implementera den. Empirin visar att 

man lägger vikt vid att värdegrunden ska efterlevas och att den ska spela roll för det 

vardagliga arbetet. Vi kan även, utifrån det intervjupersonerna säger, i relation till Thylefors 

(2012) resonemang konstatera att man inom Koinonia aktivt jobbat för att öka medvetenheten 

och en känsla av delaktighet kring värdegrunden hos medarbetarna. Att få medarbetarna 

delaktiga i arbetet kring värdegrunden ökar sannolikheten att medarbetarna handlar i enighet 

med värdegrunden (Werther & Berman, 2001: 112). Utifrån Johansson (2002) kan vi dra 

slutsatsen att organisationen är handlingsinriktad och därmed lägger vikt vid att koppla 

samman olika typer av beslut eller idéer med vardagsarbetet. I relation till att motsatsen skulle 

kunna vara det Brunsson (2002) med flera talar om, särkoppling, kan man föra in bland annat 

Wijkström och Einarssons (2006) tankar om att organisationens särart och mervärde kanske 

ligger i att man gör det man påstår sig göra. Gavelin et al. (2010: 29) menar att det alltid är 
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särarten som är utgångspunkten för en organisations eventuella mervärde och om särarten 

saknas kan det påtalade mervärdet lika gärna utföras av välfärdsaktörer från andra sektorer. 

De menar att det alltså ligger i idéburna organisationers intresse att förklara sin särart och hur 

de skiljer sig från andra välfärdsaktörer. Gavelin et al. (2010: 33) visar även på ett antal 

studier som pekar på att organisationsföreträdare har svårt att uttrycka en konkret koppling 

mellan organisationernas ideologi/värdegrund och den praktiska verksamheten. Studien visar 

även på att värdegrunden inte uppfattas påverka arbetet i särskilt hög grad. För mig blir en 

fråga då central. Om det nu är så att det för idéburna organisationer är viktigt att visa på sin 

särart, (och vi kan se att man i Koinonias fall aktivt vill visa på sin särart) borde det då inte 

också vara viktigt att man lever upp till denna särart i det praktiska arbetet för att 

organisationens legitimitet inte skall sättas på spel? Givet min tidigare erfarenhet ställer jag 

mig frågande till hur det faktiskt ser ut i Koinonia?    

Intentionen med denna uppsats var att lägga en grund för en kommande jämförande studie. 

Detta har jag nu gjort och jag kan nu ta mig an nästa steg i studierna.  

Fortsatt forskning i relation till syftet 

Denna uppsats har för mig väckt en hel del tankar som fött ett intresse för fortsatta studier och 

tankar kring vidare forskning.  

Först och främst ämnar jag själv, som nämnts ovan och i uppsatsens början, att ta mig an 

en fortsatt studie för att kunna se hur väl chefernas bild av Koinonia stämmer överens med 

medarbetarnas. Detta hoppas jag kommer kunna bidra till det ännu allt för outforskade 

området inom det civila samhället. 

Mina resonemang om kopplingen mellan Johanssons (2002) resonemang och bland annat 

Wijkström och Einarssons (2006) tankar är allt för löst grundade för att kunna dra några större 

slutsatser ifrån men tankarna visar på att det finns ett forskningsområde som är outforskat. 

Över huvud taget kan sägas att forskningen kring mervärde och särart ännu är ung och att det 

fortfarande finns mycket att göra för att visa på hur dessa två hänger ihop, hur de spelar roll 

för idéburna organisationer och så vidare.  

Övrig fortsatt forskning  

I förbifarten av två intervjuer nämndes ordet LEAN, en affärsfilosofi med rötter i Toyotas 

bilfabriker. Eftersom detta inte var av relevans för min aktuella studie har jag valt att inte ta 

upp detta under resultatdelen. Ordet diskuterades inte heller vidare under intervjuerna så jag 
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kan därför inte heller dra några slutsatser utifrån detta, men det väcker en del tankar. Tankar 

om organisatorisk hybridisering (Wijkström, 2012), om hur detta och hur näringslivets 

språkdräkt och tankemodeller kan tänkas påverka de idéburna organisationerna. Dessa tankar 

öppnar upp för möjliga forskningsfrågor och får mig att vilja se mer forskning på området.    
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Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Eklånge och jag studerar på Ersta Sköndals Högskola, 

socionomprogrammet med inriktning etik och livsåskådning. Jag läser nu på sjätte terminen 

och skriver min c-uppsats. Anledningen till att jag hör av mig till dig är att du jobbar på en 

ledande position inom en idéburen organisation. Jag söker nu deltagare att intervjua till min  

c-uppsats och undrar om du skulle vilja hjälpa mig? 

 

Det jag är intresserad av och det som är syftet med denna uppsats är se hur man som chef 

inom en idéburen organisation jobbar för att sammankoppla policys, som till exempel 

värdegrund, med det praktiska arbetet. Med tanke på din organisations gedigna värdegrund 

och det arbete som jag vet pågått den senaste tiden med värdegrunden så passar x bra för min 

studie. Jag har kontaktat x och fått medgivande till studien.   

Med detta som bakgrund önskar jag att få möjlighet att intervjua dig. Intervjun kommer 

högst ta 60 minuter. Samtalet kommer att spelas in, vilket syftar till att hjälpa mig att minnas 

vårt samtal för att lättare kunna överföra det till text i uppsatsen. Intervjun kan ske på din 

arbetsplats eller på annan plats om så önskas. Du och din organisation kommer att 

avidentifieras vilket innebär att personlig information och organisationens namn tas bort i den 

skrivna texten.  Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas oavsett anledning. 

De uppgifter som kommer fram under intervjuerna kommer endast att användas till denna 

uppsats. Uppsatsen kommer att publiceras på DiVA där du har möjlighet att få ta del av 

arbetet efter att det godkänts, jag kan även sända er den färdiga uppsatsen via mail om så 

skulle önskas. Slutligen vill jag betona att all information jag får tillgång till kommer att 

behandlas efter de forskningsetiska principer som finns reglerade av Vetenskapsrådet.     

Jag kommer inom några dagar kontakta dig för att se om du kan tänka dig att medverka.  

 

Har du frågor till mig – eller min handledare – hör av dig! 

Tack på Förhand 

Emelie Eklånge 

E-post: emelie.eklange@student.esh.se 

Telefon: 073-xxxxxxx 

E-post handledare: johan.hvenmark@esh.se 

mailto:emelie.eklange@student.esh.se
mailto:johan.hvenmark@esh.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Policyfrågor: 

- Kan inte du börja med att berätta om hur ni jobbar med värdegrunden?  

- I ert värdegrundsdokument kan man läsa (Citat): Hur märks detta i organisationens 

arbete? (Hur jobbar ni konkret med detta? Är det något som är särskilt viktigt eller 

särskilt svårt av detta?)  

- Hur upplever du att kopplingen mellan er värdegrund och det praktiska arbetet ser ut 

idag?  

- Vilken roll har du som för den kopplingen som sker?  

 

Ledarskapsfrågor: 

- Hur påverkar er värdegrund din roll som chef? 

 

Organisationsfrågor:  

- Om du jämför idéburna organisationer med organisationer inom offentlig och privat 

sektor, upplever du då någon skillnad? 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Bakgrundsinfo: Ålder, kön, år som chef, år inom organisationen, chefsområdet 
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Bilaga 3 – Samtyckesavtal 

 

Samtyckesavtal  

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är se hur man som chef inom en idéburen 

organisation jobbar för att sammankoppla policys, som till exempel värdegrund, med det 

praktiska arbetet.  

 

Intervjun beräknas ta högst 60 minuter. Samtalet kommer att spelas in och materialet kommer 

enbart behandlas inom ramen för denna uppsats.  

 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas oavsett anledning. Du och din 

organisation kommer att avidentifieras vilket innebär att personlig information och 

organisationens namn tas bort i den skrivna texten.  

 

 

Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed.  

 

 

Namn 

________________________________________________________________ 

Ort & datum 

________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


