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Sammanfattning 
Syftet  med  denna  studie  är  att   fördjupa  vår  kunskap  om  värdegrundsarbete   i  en  stor  organisation.  Fokus   ligger  på  
hur  anställda  uppfattar  och  upplever  den  existerande  värdegrunden  vid  Kriminalvården.  Vår  avsikt  är  att  undersöka  
vilken  betydelse  värdegrundsarbete  har  i  det  dagliga  arbetet  och  om  uppfattningen  skiljer  sig  åt  beroende  på  vilken  
nivå  de   anställda   arbetar  på.   Empirin   samlades   in   genom   intervjuer  med  nio   informanter  med  olika   befattning  på  
Kriminalvården.   Resultatet   visar   att   värdegrunden   är   förankrad   i   verksamheten   och   syns   mer   tydligt   i  
förhållningssättet,  snarare  än  något  som  de  anställda  kan  uttala  utantill.  Vi  fann  ingen  större  skillnad  i  hur  anställda  
upplever   värdegrundsarbetet   beroende   på   befattningsnivå.   Vidare   fann   vi   att   ledningen   har   en   viktig   roll   i  
värdegrundsarbetet,  men  att  det  samtidigt  åligger  samtliga  anställda  ett  ansvar  för  att  hålla  värdegrunden  levande.  
Diskussion,  reflektion  och  dialog  är  betydande  faktorer  för  att  hålla  värdegrunden  levande  och  värdegrundsarbetet  
pågående.      
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SAMMANFATTNING  
Syftet med denna studie är att fördjupa vår kunskap om värdegrundsarbete i en 
stor offentlig organisation. Fokus ligger på hur anställda uppfattar och upplever 
den existerande värdegrunden vid Kriminalvården. Vår avsikt är att undersöka 
vilken betydelse värdegrundsarbete har i det dagliga arbetet och om 
uppfattningen skiljer sig åt beroende på vilken nivå de anställda arbetar på. 
Empirin samlades in genom intervjuer med nio informanter med olika befattning 
på Kriminalvården. Resultatet visar att värdegrunden är förankrad i 
verksamheten och syns mer tydligt i förhållningssättet, snarare än något som de 
anställda kan uttala utantill. Vi fann ingen större skillnad i hur anställda 
upplever värdegrundsarbetet beroende på befattningsnivå. Vidare fann vi att 
ledningen har en viktig roll i värdegrundsarbetet, men att det samtidigt åligger 
samtliga anställda ett ansvar för att hålla värdegrunden levande. Diskussion, 
reflektion och dialog är betydande faktorer för att hålla värdegrunden levande 
och värdegrundsarbetet pågående.   
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to deepen our knowledge about working with value-
systems in a large public organisation. The focus lies upon how employees 
perceive and experience the existing values at Kriminalvården. Our intention is 
to examine the importance of value-systems in the daily work and if the 
perception differs depending on the employees’ position level. The empirical 
data were collected through interviews with nine informants with different 
positions within Kriminalvården. The results show that the value-system is 
rooted in the business and can be seen clearly in the employees approach, rather 
than how they express themselves. We did not find any significant difference in 
how employees perceive working with the value-system depending on position 
level. Furthermore, we found that the management has an important role in the 
work with value-systems, however at the same time all of the employees’ are 
responsible in keeping the value-system alive. Discussion, reflection and 
dialogue are also important factors to keep the value-system alive and to keep 
the work with it on going.  
  



REDOVISNING AV ANSVARS- OCH 
ARBETSFÖRDELNING 
Arbetet med uppsatsen i sin helhet har sett lika ut mellan författarna, men 
genom att fördela vissa delar oss emellan har vi kunnat vara tidseffektiva och 
kompletterat varandra på ett konstruktivt sätt. Exempelvis har en av oss haft ett 
större ansvar för metodavsnittet i uppsatsen, medan den andra haft ansvar för 
genomförandet av intervjuerna och kontakten med Kriminalvården och 
handledaren. Detta även för att underlätta kommunikationen och på så sätt 
undvika missförstånd. Trots att arbetet till viss del varit uppdelat har båda 
författarna varit delaktiga i framställning och bearbetning av samtliga delar i 
uppsatsen. Ansvaret har således varit jämt fördelat mellan författarna. 
 
  



FÖRORD 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till Kriminalvården för att vi har fått 
möjligheten att genomföra vår studie hos Er. Det har varit mycket spännande 
och intressant och vår förhoppning är att vår studie kan komma Er till nytta. Vi 
vill även rikta ett varmt tack till vår kontaktperson på Kriminalvården som har 
varit väldigt tillmötesgående mot oss och hjälpt oss från början till slut. Vi har 
upplevt ett stort stöd och vi har fått svar på frågor snabbt, vilket varit av stor vikt 
för undersökningens genomförande. Vi vill tacka alla informanter som tagit sig 
tid att ställa upp för intervju och bidragit till att genomförandet av studien var 
möjlig. Slutligen, sist men inte minst, vill vi tacka vår handledare Lauritz 
Brännström som med värme och humor bidragit med kunskap och expertis för 
att ge oss betydelsefull input! Tack!  
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INLEDNING 
I en rapport av Sveriges Kommuner och Landsting (2008) beskrivs 
angelägenheten med att arbeta med värdegrunden i politiskt styrda och stora 
organisationer. Arbetet med värdegrunden kan vara en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för att hålla en ihop en organisation. Det framkommer att 
värdegrundsarbete kan leda till förbättrad samverkan inom organisationen, mer 
motiverade och ansvarstagande medarbetare samt förstärkt organisationsidentitet 
och legitimitet. En diskussion förs även kring vilken roll ledarskapet har i 
värdegrundsarbete och att det bäst genomförs med en trovärdig dialog. Inte 
endast genom välformulerade formella dokument, utan ledarskapet ska kunna 
gestalta vad värdegrunden står för. Utifrån rapporten finner vi att 
värdegrundsarbete innefattar en stor bredd. För en stor organisation kan det vara 
svårt att få värdegrunden att fungera och genomsyra alla led. Det är även ett 
tidskrävande arbete som kan verka stort och avlägset. Precis som rapporten 
beskriver är det viktigt att få in värdegrundsarbetet i organisationen på ett sådant 
sätt att den inte endast existerar på papper.  
 
Med ovanstående information som bakgrund har det egna intresset för 
värdegrund och värdegrundsarbete växt. Vi vill undersöka vilken betydelse en 
värdegrund kan ha för de anställda vid Kriminalvården och hur det kan yttra sig 
beroende på vilken nivå individerna arbetar på. Vi anser att värdegrund är 
viktigt att ha kunskap om inför kommande arbetsliv, eftersom arbetet med 
värdegrund är ständigt aktuellt och är något vi kan komma att stöta på i 
praktiken. Vår kontakt med Kriminalvården visade tydligt relevansen av att ha 
en värdegrund i organisationen, vilken yttrar sig i det arbete organisationen lagt 
ner på värdegrund och vision samt fokusering på arbetet med människor. Denna 
insikt stöds av den del i ovan nämnda rapport som belyser vikten av 
värdegrundsarbete i politiskt styrda organisationer. Ett tillägg gällande vår 
uppsats är att den visserligen kan ha begränsad överförbarhet, men att den 
erbjuder en inblick i värdegrundsarbetet och kan bidra med inspiration eller nya 
tankar för vidare arbete med värdegrund.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om värdegrundsarbete i en stor 
offentligt finansierad organisation. Detta har mynnat ut i följande 
frågeställningar:  

● Vilken betydelse har värdegrundsarbetet i organisationen för det dagliga 
arbetet? 

● Vilka svårigheter ser anställda inom organisationen med att upprätthålla 
värdegrunden? 
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Avgränsning 
Efter granskning av organisationens värdegrund, fann vi att de har fyra 
nyckelord; klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt. Däremot innefattar 
värdegrund en stor bredd av faktorer och för att avgränsa oss vill vi utveckla vår 
förståelse kring värdegrund och värdegrundsarbete kopplat till nyckelorden. 
Vårt främsta fokus kommer vara nyckelorden som handlar om “klientnära” och 
”professionellt förhållningssätt”, då de främst rör den dagliga verksamheten 
medan ”rättssäkert” och ”pålitligt” rör mer långsiktiga och av yttre faktorer 
beroende omständigheter för värdegrundsarbetet i organisationen.  
 
BAKGRUND OM KRIMINALVÅRDEN 
Kriminalvården är en statlig myndighet med flera olika uppdrag. Främst arbetar 
de för att verkställa straff och minska återfall i brott utifrån sin vision ‘Bättre ut’. 
Verksamheten omfattar 11 000 anställda och den sista december år 2015 
omfattade verksamheten 21 häkten, 47 anstalter och 34 frivårdskontor. 
Kriminalvården arbetar även med transporter, mellan häkten, anstalt och 
domstol, eller åt Polisen och Migrationsverket. Under år 2015 hanterade 
Kriminalvården cirka 17 000 klienter varje dag. Av dessa var 11 500 intagna i 
frivård, 3800 var intagna i anstalt och 1 600 var intagna i häkte. (läs mer på 
www.kriminalvarden.se)  
 
År 2006 påbörjades ett arbete för att förtydliga Kriminalvårdens värdegrund 
utifrån de sex grundläggande principer som gäller för samtliga statsanställda 
(“Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården”, 2007). Vikten av att förtydliga 
de gemensamma värderingarna beskrivs enligt följande i rapporten “Den 
gemensamma värdegrunden för de statsanställda”: ”Den offentliga sektorn i 
Sverige har genomgått en expansion och differentiering. Detta innebär att det i 
dag är än mer betydelsefullt att identifiera de principer som utgör den 
gemensamma värdegrunden för all statlig verksamhet” (Socialdepartementet, 
2013, s. 4). På följande vis inleds den promemoria som utarbetats för att vara till 
stöd för värdegrundsarbete inom statsförvaltning. Målet med promemorian är att 
alla statsanställda ska ha kännedom om vilka professionella värderingar som 
utmärker en statstjänsteman, för att sedan omsätta i sitt arbete. Framförallt vad 
gäller arbetet i att stärka förtroendet för den offentliga verksamheten. I rapporten 
förklaras att promemorian är viktig för det fortsatta arbetet med att utveckla 
kulturen för myndigheter och att de principer som utgör grunden för underlaget 
ska vara en ledstjärna för alla statens myndigheter. 
 
Det finns sex grundläggande principer som gäller för samtliga statsanställda och 
dessa finns förankrade i grundlag (SFS 1974:152) och lag. Principerna är 
följande (Socialdepartementet, 2013; “Kriminalvårdens värdegrund”, 2016); 
‘Demokrati’, ‘Legalitet’, ‘Objektivitet’, ‘Fri åsiktsbildning’, ‘Respekt för lika 
värde, frihet, och värdighet’, samt ‘Effektivitet och service’.  
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Kriminalvårdens värdegrund utgår från de sex grundläggande principerna ovan. 
Tanken är att de grundläggande principerna ska reflekteras i den egna 
värdegrunden, vilken sammanfattas i fyra nyckelord (“Kriminalvårdens 
värdegrund”, 2016): 
 

● Klientnära – personligt men inte privat 
● Professionellt – kunskap och tydliga värderingar 
● Rättssäkert – korrekt och förutsägbart 
● Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet 

 
Enligt Kriminalvården är värdegrunden “... vägledande för hur vi agerar och 
förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete” (“Arbetshäfte för etikarbete i 
Kriminalvården”, 2007). Kriminalvården har även utarbetat ett underlag som 
kan användas som grund för bland annat samtal kring nyckelorden, etik och ”... 
om vår gemensamma uppgift, om vilka värden den bygger på och hur vi ska gå 
tillväga.” (“Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården”, 2007, s. 3). Etik 
diskuteras som en central del vad gäller värdegrund och är i sammanhanget det 
som beskriver vad som faktiskt görs inom Kriminalvården. I underlaget betonas 
att enheterna själva ska utforma etiken för sin verksamhet utifrån de uppgifter 
och förutsättningar som är specifikt för varje enhet.  
 
Kriminalvårdens värdegrund i sin helhet är följande: 
 

I Kriminalvården samarbetar vi för kvalitet, effektivitet, säkerhet och positiv 
påverkan. Vårt arbete ger klienterna möjligheter till utveckling och 
förändring. Vi är tydliga och korrekta samt goda förebilder. Klientarbetet 
bygger på kunskap, smidighet och inlevelse utan avkall på den egna 
integriteten. Vi känner ansvar för och är stolta över vårt samhällsuppdrag och 
är lojala med verksamhetens syfte och mål. Vi känner engagemang och 
delaktighet i arbetet och förstår den egna arbetsinsatsens betydelse för 
helheten. Vi utför vårt arbete så att förtroendet för Kriminalvården stärks. 
(“Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården”, 2007, s. 4) 

 
Nyligen har ytterligare ett dokument utformats, vilket är ‘Kriminalvårdens 
etiska kod’. Denna syftar till att förenkla för det anställda att agera och göra rätt 
och den bygger på nuvarande interna styrdokument. Den etiska koden ska vara 
till hjälp för anställda att omsätta Kriminalvårdens värdegrund i praktiken 
(“Kriminalvårdens etiska kod”, 2016).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkter som är relevanta som underlag för att 
besvara våra frågeställningar. Inledningsvis beskrivs teorier som berör värdegrund och 
aspekter som kan kopplas till den. Därefter följer en presentation av tidigare forskning 
kopplat till värdegrund.  
 
Teori 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis teorier om värden, värderingar, 
värdeöverensstämmelse och etik kopplat till värdegrund. Därefter beskrivs värdegrund på 
olika organisationsnivåer, värdegrund och organisationskultur och slutligen för- och 
nackdelar med värdegrund.  
 
Värde och värderingar 
Några centrala begrepp kopplade till ämnet värdegrund är bland annat värde och 
värderingar. Begreppet värde beskrivs enligt Edwards och Cable (2009) som den 
generella tron om vikten av normalt sett eftersträvansvärda beteenden eller 
sluttillstånd hos människor. Philipson (2011) och Ryu (2015) förklarar värden 
på som en övergripande övertygelse om ett önskvärt tillstånd som påverkar 
individers attityder och beteenden. Även Watrous, Huffman och Pritchard 
(2006) definierar värden men lyfter även organisationers värderingar: ”… 
fundamental and enduring features of both people and organizations” (s. 108). 
De åtskiljer även individuella värden från organisatoriska värden, vilka istället 
skapar grundregler för vad som ses som acceptabelt beteende. Philipson (2011) 
beskriver hur värden kan vara generella eller mer distinkta, men för att värden 
ska vara motiverande till handling bör de vara mer distinkta och dessutom 
väldefinierade. Detta, förklarar Philipson (2011), är centralt vid konstruerande 
av en värdegrund i företag och organisationer eftersom värdegrunden ska 
bestämma riktning och se till att de anställdas handlingar sker i linje med denna 
riktning. Författaren utvecklar sitt resonemang, genom att förklara att 
värderingar å andra sidan ses som ett subjektivt gensvar på ett värde, alltså om 
en individ inkluderar eller tar anstånd från ett värde. En individs värderingar 
influerar hans eller hennes attityd, uppfattningar, handlingar och beteenden. Ryu 
(2015) skriver att även sociala normer och förväntningar påverkar individers 
värderingar.  
 
Likt Watrous et al. (2006) särskiljs en organisations värden från individens egna 
värden av Edwards och Cable (2009). De förklarar hur individer utgår ifrån sina 
värderingar för att styra beslut och handling, medan ett värdesystem i en 
organisation förser individer med normer som specificerar hur anställda inom 
organisationen borde bete sig och hur organisationens resurser borde fördelas. 
När dessa värderingar sedan möts, används ibland begreppet 
värdeöverensstämmelse.  
 



 5 

Värdeöverensstämmelse 
Värdeöverensstämmelse innebär den upplevda likheten mellan individens 
värderingar och organisationens värden (Edwards & Cable, 2009; Ryu, 2015). 
En hög nivå av delade värden skriver Watrous et al. (2006) visar att ledningen 
och de anställda upplever att samma saker är viktiga och eftersträvansvärda i en 
organisation. I motsats visar en låg nivå av delade värden att det finns en 
åtskillnad mellan vad ledningen och de anställda anser är viktigt och 
eftersträvansvärt. Vidare redogör Ryu (2015) för att när anställda innehar 
liknande värden som dess organisation kan det generera positiva utfall i form av 
bland annat högre arbetstillfredsställelse, högre organisatoriskt engagemang och 
mer intentioner att stanna inom organisationen. 
 
Philipson (2011) använder begreppet konsonans eller värderingsgemenskap för 
att benämna om företagets värden stämmer överens med de anställdas. Vidare 
skiljer han mellan begreppen företagsvärden och medarbetarvärderingar. Det 
förstnämnda innebär att värdena finns med i verksamhetens förutsättningar, till 
exempel värden som präglat verksamheten sedan dag ett. Det sistnämna är de 
värderingar som är utgångspunkter för medarbetarnas agerande, vilka kan skapa 
en viss kultur i företaget. En medarbetarvärdering kan vara mer, eller mindre, 
homogen eller heterogen. Det är eftersträvansvärt att försöka ha en balans 
mellan företagsvärden och medarbetarvärderingar, eftersom en brist på 
företagsvärden leder till att endast medarbetarvärderingarna skapar den gällande 
företagskulturen. Ytterligare en faktor som omnämns för att lyfta vikten av 
värderingsgemenskap, handlar om värderingar kopplat till ekonomisk styrning. 
Författaren förklarar att företag som arbetar vinstdrivande har en tendens att 
underskatta medarbetares sociala värden kopplat till samhällsnytta. Flertalet 
ledare och chefer antar att förmåner av det materiella slaget är de viktigaste 
motivationsfaktorerna vilket har visat sig felaktigt. Istället framhävs av 
Philipson (2011) att anställda har en önskan om att deras arbete ska utgöra en 
del i ett större sammanhang, snarare än att deras arbete endast tjänar till att 
uppnå företagets ekonomiska mål. Det kan i sin tur leda till att anställda känner 
stolthet över sitt eget arbete och sin arbetsplats. 
 
Vad är en värdegrund och varför ska man ha den? 
Lindell och Hartikainen (2001) beskriver hur värdegrunden ska ha en bas i de 
ordningsregler som gäller och att en utmaning är att omsätta värdegrunden i den 
praktiska verkligheten [i skolverksamhet]. De betonar att värdegrundsarbetet ska 
vara möjligt att mäta och kunna observeras i uppvisade beteenden. En 
värdegrund kan även fungera som stöd i olika organisatoriska frågor, vilket kan 
beskrivas på följande sätt: “En gemensam grund i avgörande värdefrågor kan då 
fungera som stöd i de komplexa och avgörande val som prioriteringar, 
organisationsförändringar, personalutveckling m.m. innebär, utan att man 
riskerar att hamna i en ny statisk och auktoritär regelstyrning.“ (Trollestad, 
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2000, s. 242). Lindell och Hartikainen (2001) redogör även för ett antal 
konsekvenser [inom skolväsendet] av att inte ha en gemensam värdegrund. De 
ger exempel på utanförskap, kränkningar, våld och egoistiskt handlande. 
Författarna fortsätter att förklara att en värdegrund med fördel arbetas fram 
genom målgrupperna själva och dess intressenter. Om en organisations vision 
ska kunna genomsyra en hel verksamhet, måste medarbetarna inkluderas i 
uppgiften med att formulera denna för att sedan kunna äga den i praktiken 
(Trollestad, 2000).  
 
Värdegrund är också kopplat till etik och det förklaras som ”en systematisk 
uppfattning om vilka handlingar som är rätta och orätta” (Philipson, 2011, s. 
22). Däremot redogör Philipson (2011) även för begreppen etisk medvetenhet 
och etisk beredskap och förklarar att dessa är viktiga när det rör företags- och 
organisationskultur som även det är kopplat till värdegrunden. Etisk 
medvetenhet handlar om individens förmåga att förtydliga och främja de egna 
värderingarna. Etisk beredskap handlar istället om hur ett företag eller en 
organisation är förberedda på att hantera etiskt känsliga frågor och dilemman på 
ett ansvarsfullt sätt, med hjälp av till exempel handlingsregler och etiska 
principer vilka ska bygga på en välformulerad och förankrad värdegrund 
(Philipson, 2011).  
 
Att ha en värdegrund och att använda den beskriver Philipson (2011) som 
värdestyrning. Författaren beskriver att en förutsättning för att använda sig av 
värdestyrning är att samtliga parter inom företaget eller organisationen, 
exempelvis chefer och medarbetare på olika nivåer, får möjlighet att medverka i 
framtagandet av värden och värderingar vilka är riktade till att styra 
verksamheten. Dessa ska sedan kunna användas och realiseras i praktiken, något 
som är viktigt för att värdestyrning ska vara framgångsrikt. Vidare lyfter 
författaren att det ofta finns missförstånd mellan medarbetare och chefers 
värderingar, vilket i sin tur kan leda till minskad effektivitet och författaren 
framhäver vikten av tydlighet och kommunikation inom företaget eller 
organisationen. Bland annat förklarar Philipson (2011) att chefer överlag 
behöver förbättra sin förmåga att tydliggöra vad han eller hon tycker är viktigt, 
prioriteringsordning, måluppfyllelse och varför, samt se till att kommunicera 
detta genom öppen dialog med sina anställda. I denna dialog ska chefer även 
kommunicera kring existerande värderingsskillnader, vilket författaren skriver 
kan vara fördelaktigt för att kunna sträva efter att företagets värderingar 
stämmer överens med de anställdas värderingar.  
 
Utveckling av värdegrunden  
Ryu (2015) beskriver att en av de viktigaste uppgifterna för många högt uppsatta 
ledare i offentliga organisationer är att främja de anställdas förståelse och 
engagemang för en ny vision eller ett nytt mål inom organisationen. Utifrån 
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detta försöker ledare kommunicera vision och mål till de anställda, men de 
upplever ändå att de anställda faktiskt inte vet eller kan organisationens mål och 
vision. Detta trots fortlöpande administrativ insats för att de anställda ska förstå 
och acceptera organisationens nya vision eller mål. Författaren förklarar att det 
därför är en viktig fråga för ledare inom offentliga organisationer att hantera. 
Värdegrunden bör även, enligt Lindell och Hartikainen (2001), inkludera 
människors lika värde. En värdegrund ska utgå från det som gör oss människor 
lika, för att kunna hantera det som gör oss olika. Grundtanken i en demokrati är 
att se positivt på olikheter, varför värdegrunden ska inkludera detta. Vidare 
beskrivs att värdegrunden kan underlätta hantering av olikheter och konflikter. 
Här dras en parallell till familjesituationen, då det generellt i en familj finns en 
stark sammanhållning vilket gör att vi tål konflikter bättre hemma än på arbetet. 
Vikten av att ha en värdegrund kan många troligtvis vara överens om, men 
tolkningarna av den kan istället variera (Lindell & Hartikainen, 2001). Därför 
föreslås att de begrepp som involveras i värdegrunden ska föras in i en 
gemensam ram som omfattar de personer som ska ingå i den, så att begreppen 
istället kan tolkas relativt lika. Författarna betonar att arbetet med att ta fram, 
förankra och fortsättningsvis upprätthålla en värdegrund är något som är “viktigt 
i alla beständiga grupper” (Lindell & Hartikainen, 2001, s. 70). Här betonar 
Philipson (2004) vikten av att använda bland annat värdegrunden för att utforma 
egna specifika regler, då kraften i dem kan gå förlorad om man bara kopierar 
någon annans.  
 
Värdegrundsarbetet ska hållas levande i organisationen förklarar Trollestad 
(2000), vilket även betonas av Lindell och Hartikainen (2001) på följande sätt: 
“… att utveckla den ‘teoretiska’ värdegrunden till en praktiskt fungerande i 
vardagen. Detta är ett arbete som ständigt måste pågå.“ (Lindell & Hartikainen, 
2001, s. 69). Vidare utvecklar Trollestad (2000) att en reflektion över en 
organisations värderingar inte kan vara en engångsinsats. Författaren förklarar 
att vi aldrig kan säga att vi vet allt vi behöver veta inom området, framförallt 
inte eftersom organisationens kultur och subkulturer ständigt förändras. 
 
Värdegrund på olika organisationsnivåer 
En värdegrund kan omfatta gruppnivå utan att det för den sakens skull motsätter 
sig en värdegrund på individnivå. Eftersom arbeten i grupper är relativt vanliga, 
kan det finnas en värdegrund på gruppnivå som sedan kan individualiseras 
(Lindell & Hartikainen, 2001). Det finns dock en risk för att de begrepp som 
vanligtvis ingår i en värdegrund blir förändringsbara snarare än stabila över tid, 
och att begreppen blir relativa snarare än allmängiltiga förklarar Lindell och 
Hartikainen (2001). De uttrycker att “Det finns en fara om dessa begrepp blir… 
förkrympta till grupp- eller individnivå.” (Lindell & Hartikainen, 2001, s. 73). 
Författarna betonar även att vi måste utgå ifrån att begrepp kan tolkas olika av 
olika personer, även om man är överens om begreppen som sådana. Trots att 
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arbetet med värdegrunden bör inkludera alla nivåer i en organisation, betonar 
Trollestad (2000) vikten av att chefer på olika nivåer förbereds noga inför ett 
värdegrundsarbete. Han beskriver att ledningen i en organisation ska föregå med 
gott exempel och agera förebilder för värdegrunden, för att på sätt visa att de 
menar allvar med sin ambition [med värdegrunden]. Författaren lyfter även att 
det kan vara ovant att prata värdefrågor, då värdegrunden och dess innehåll 
berör oss mer personligt än andra förändringsarbeten. 
 
Organisationskultur 
Tidigare nämndes företags- och organisationskultur, vilket Philipson (2011) 
definierar som ”... de värden som tillsammans utgör grund för hur företagets 
eller organisationens ledning och personal agerar utåt mot kunder och andra 
intressenter, samt de handlingar och attityder som chefer och medarbetare utför 
och uppvisar mot varandra.” (Philipson, 2011, s. 41). Han beskriver hur det 
finns två sidor av en kultur, där den ena sidan är mer välformulerad, 
dokumenterad och allmänt känd av samtliga anställda. Den andra sidan 
kännetecknas av att vara mer dold och inte lika uttalad, där det finns 
gemensamma värden och värderingar som påverkar de anställdas handlande och 
verkande i praktiken, men det finns inte lika väl dokumenterat. Philipson (2011) 
redogör även kring huruvida ett företag har en god kultur eller inte. En god 
kultur förklarar författaren som att det finns en hög grad av 
värderingsgemenskap inom företaget, både mellan de olika anställda samt 
mellan ledning, chefer och medarbetare. Huruvida ett företag har en god kultur 
eller inte, påverkas även av hur samhället och andra intressentgrupper värderar 
den bedrivna verksamheten. Författaren skriver att ett framgångsrikt företag är 
ett företag som har resonans, det vill säga att ”skapa en kultur baserad på 
styrande värden som även stämmer överens med den yttre omgivningens syn på 
vad som är värdefullt och vad som menas med god kvalitet” (Philipson, 2011, s. 
43). 
 
Positiva och negativa aspekter med värdegrund 
Det finns både för- och nackdelar eller utmaningar med värdegrund och 
värdegrundsarbete. Trollestad (2000) diskuterar hur en alltför stark strävan om 
enade värden och värderingar kan orsaka att organisationer tenderar att förlora 
värdefull, innovativ och kreativ förmåga, om alltför homogena 
organisationskulturer skapas. Något som Philipson (2004) även ger ett 
varningens finger om, eftersom när många människor är överens om något finns 
det en risk att de tenderar att vara okritiska till sin egen inställning. Philipson 
(2004) förklarar också att en grupp människor inte behöver argumentera för sin 
ståndpunkt eller ta emot lika mycket kritik som en enskild person kan behöva 
göra. Vilket i sin tur kan leda till att den enskilda personen behöver reflektera 
mer över sin egen ståndpunkt i jämförelse med vad en grupp kan behöva göra.   
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Watrous et al. (2006) däremot redogör för hur delade värden kan ha viktiga 
konsekvenser för organisationer, men i form av positiva sådana. Författarna 
förklarar att individer som har liknande värden upplever och tolkar situationer 
på ett liknande sätt vilket kan leda till; minskad osäkerhet, minskad 
rollotydlighet och mindre konflikter. Det kan även leda till att individer mer 
exakt kan förutse andras beteenden och att de med större sannolikhet kan skapa 
lyckade mellanmänskliga interaktioner. Ytterligare faktorer Watrous et al. 
(2006) nämner är att delade värden kan öka en individs satsning i organisationen 
på längre sikt, att individerna identifierar sig själva med sin organisation och att 
det underlättar kommunikation och samarbete medarbetarna emellan. Trollestad 
(2000) nämner dock risken för att skrämma anställda till att bekänna 
värdegrunden för att de inte vågar gå emot direktiven uppifrån. En annan risk 
skriver Dempsey (2015) är att en grupp individer kan delta i ett gemensamt 
åtagande att värdera vissa saker på ett särskilt sätt, men det behöver inte betyda 
att de faktiskt värderar dem på samma sätt individuellt. På liknande sätt 
beskriver Philipson (2004) att företags vars anställda är eniga, om till exempel 
den etik som ska gälla både inom gruppen och även i agerandet mot andra 
grupper eller individer, behöver inte betyda att de individuellt håller med. Det 
innebär bara att de anställda har vissa grundläggande värden gemensamt.  
 
Värderingsarbete bör få tydliga konsekvenser i organisationen förklarar 
Trollestad (2000). Arbetet må vara långsiktigt, men det ska märkas i olika 
företagsprocesser, såsom rekrytering, verksamhetsutveckling och liknande, för 
att medarbetare som varit delaktiga i arbetet ser och känner att deras arbete fått 
ett praktiskt resultat. Författaren beskriver att det i förändringsarbeten finns risk 
för att anställda upplever dem som “tomma slag i luften” (Trollestad, 2000, s. 
256) varför de upplever det som att de har kastat bort tid och energi på arbetet 
med det. 
 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis forskning som berör skillnaden mellan privat och 
offentlig sektor angående organisationsvärden. Därefter följer forskning om värdegrund och 
värdeöverensstämmelse, för att avslutas med forskning om positiva respektive negativa utfall 
av att ha en värdegrund. 
 
Skillnad mellan privat och offentlig sektor 
Finns det en skillnad mellan organisationers värden beroende på om de tillhör 
privat eller offentlig sektor? Finns det värden som är mer dominerande inom 
vardera sektorn? Det här är frågor som Van der Wal, de Graaf och Lasthuizen 
(2008) syftar till att besvara i en studie som genomförts i Nederländerna på 
statliga organisationer och affärsorganisationer (business organizations). I 
studien har författarna genom litteraturgranskning sökt fram en blandad 
uppsättning av värden om 20 stycken, från privat sektor, offentlig sektor och 
gemensamma organisatoriska kärnvärden. Utifrån dessa ombads respondenter 
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att rangordna de mest och minst viktiga värdena. Respondenterna bestod av 231 
statstjänstemän på toppnivå och 151 verksamhetschefer från medelstora och 
stora företag. I sin studie framkom att det existerar traditionella skillnader 
mellan privat och offentlig sektor, vilka framkommer utifrån hur respondenterna 
har rankat värdena (Van der Wal et al., 2008). Laglighet, opartiskhet och 
omutlighet ses som de viktigaste värdena inom offentlig sektor, vilka saknas helt 
bland privat sektor värden. Likaså ingår lönsamhet och nyskapande bland de 
viktigaste värdena inom privat sektor, men saknas helt bland värdena för 
offentlig sektor. Det finns även likheter mellan sektorerna, de viktigaste värdena 
ansvarsskyldighet, kompetens, tillförlitlighet och effektivitet finns i båda 
sektorerna. Vidare redogör författarna för att likheterna bland de värden som är 
rankade som minst viktiga överstiger skillnaderna mellan sektorerna. Här 
framkommer att mottaglighet, lydnad, självförverkligande, social rättvisa och 
hållbarhet rankas som ganska oviktiga inom båda sektorerna (Van der Wal et al., 
2008).  
 
Vidare presenterar Van der Wal et al. (2008) värden som har ett specifikt 
samband med vardera sektorn, och vilken påverkan andra variabler kan ha, som 
bland annat kön, ålder, antal år som anställd samt tidigare arbetslivserfarenhet 
inom vardera sektorn. Dessa förklarar författarna kan ha en viss påverkan. 
Författarna förklarar också att andra studier visar på vikten av att hur 
organisationen ser ut (storlek, struktur och kultur), kan vara en avgörande faktor 
för skillnader snarare än själva sektorn i sig. Författarna förklarar att rankingen 
av värdena visar att skillnaden mellan privat och offentlig sektor är viktig. Det 
framkommer tydligt att vissa värden är mer tydligt kopplade till antingen 
offentlig eller privat sektor, exempelvis lönsamhet och nyskapande för privat 
sektor och laglighet, opartiskhet, omutlighet för offentlig sektor. 
 
Värdegrund och värdeöverensstämmelse 
William (2012) beskriver en undersökning genomförd av Gallup, i vilken det 
framkommer att 41 % av respondenterna håller med om påståendet “Jag vet vad 
mitt företag står för och vad som gör att vårt företag särskiljer sig från våra 
konkurrenter.”. Resultatet är något som enligt William (2012) borde oroa 
företagsledare, eftersom ett väldefinierat varumärke bland annat särskiljer ett 
märke från konkurrenter, definierar företagets tjänster, produkter och processer.  
 
Edwards och Cable (2009) undersöker i sin studie frågan kring varför 
värdeöverensstämmelse mellan en organisation och dess anställda kan resultera i 
positiva utfall. I studien används åtta värden, bland annat lön, säkerhet, och 
auktoritet. Dessa jämfördes sedan mellan organisationer och deras anställda. 
Totalt bestod studien av 997 anställda, vilka hade olika positioner (tekniska, 
administrativa, chef) och olika befattningsnivåer, från linjechef till högre uppsatt 
chef. Författarnas studie visar att sambandet mellan de åtta värdena var ganska 
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oansenliga, även om vissa värden hade ett högre samband än andra. De fann ett 
positivt samband mellan arbetstillfredsställelse, identifiering med organisationen 
och avsikt att stanna i organisationen, vilket var förväntat i förhållande till 
tidigare studiers resultat. Det framkommer att tillit, kommunikation och 
attraktion är de mest realiserbara förklaringarna. Förutsägbarhet har ett relativt 
litet stöd, även om individuella värderingar och organisationens värden är 
relaterade till förutsägbarheten genom kommunikation. Vidare redogör 
författarna för att förutsägbarhet även är relaterat till specifika 
organisationsvärden som handlar om relationer, säkerhet och auktoritet. De 
skriver att organisationer som värdesätter dessa värden mer, skapar miljöer som 
minskar osäkerhet och otydlighet, vilket i sin tur ger de anställda en viss mån av 
förutsägbarhet. Detta trots att överensstämmelsen mellan organisationsvärden 
och individens värderingar inte verkar viktigt i förhållande till förutsägbarhet. 
 
Slutligen redogör Edwards och Cable (2009) för vissa värden eller faktorer som 
kan förklara hur värdeöverensstämmelse fungerar i förening med varandra.  Till 
exempel att kommunikation främjar tillit, vilket ökar både arbetstillfredsställelse 
och identifiering med organisationen, vilket i sin tur bidrar till att anställdas 
avsikt att stanna inom organisationen ökar. Tillit och kommunikation främjas 
när individens och organisationens värden håller en hög nivå av matchning. 
Dock framhäver författarna att även om det finns ett visst samband mellan vissa 
faktorer från den teoretiska modellen och resultatet i förhållande till 
värdeöverensstämmelse, förklarar dessa faktorer inte allt. De påpekar att det kan 
finnas ytterligare faktorer som inte testades i studien.  
 
Positiva respektive negativa utfall av att ha en värdegrund  
I de organisationer som Trollestad (2000) studerat, framkom att den öppna 
dialogen och processen gjort att olika verksamhetsområden och professioner 
kunnat närma sig varandra, och därmed även påverkat det gemensamma 
lärandet. Vidare beskriver Trollestad (2000) att organisationerna i studien 
uttryckte ett behov av långsiktighet i ett värdegrundsarbete och att det måste 
vara djupgående samt tillåtas ta tid för att lyckas. Edwards och Cable (2009) 
skriver att forskning betonar vikten värdeöverensstämmelse och redogör för ett 
antal positiva utfall. Exempelvis arbetstillfredsställelse, att de anställda 
identifierar sig med organisationen och arbetar för att behålla 
anställningsrelationen. Likaså skriver Watrous et al. (2006) om 
värdeöverensstämmelse och nämner i sammanhanget även ökad personlig 
investering, bättre kommunikation och samarbete, ökat engagemang och 
nöjdhet, samt ökad upplevelse av stöd från organisationen. Både Watrous et al. 
(2006) och Edwards och Cable (2009) skriver att sådana positiva konsekvenser 
borde kunna minska negativa konsekvenser i form av exempelvis 
personalomsättning. Vidare förklarar Watrous et al. (2006) att det är 
organisationen som skapar förutsättningar för de anställda att känna att deras 
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arbete är meningsfullt. Anställda i sin tur hjälper organisationen att minimera 
personalomsättningskostnader.  
 
I en undersökning där 500 personer deltog (”Undersökning visar att 
värdegrunden är mycket viktig i valet av arbetsgivare”, 2011) angav 92 % av 
respondenterna att arbete med identitet och värdegrund är viktigt när de väljer 
arbetsgivare. Detta gör att företag som arbetar med dessa frågor får ett försprång 
i konkurrensen om rätt kompetens på dagens arbetsmarknad. I undersökningen 
framkom även en tydlig önskan om att som medarbetare få vara delaktig i 
värdegrundsarbetet, då hela 94 % anser att det är viktigt att företag involverar 
sin personal i arbetet med värdegrunden. I studien av Trollestad (2000) framkom 
hur det kan finnas flera fördelar med att inkludera medarbetare i 
värdegrundsarbetet. Det finns en organisatorisk nytta i sig, men den kan även 
vara ett värdigt och moraliskt rätt sätt att bemöta människor. 
 
Man kan konstatera att värdegrundsarbete i en organisation fyller ett antal 
viktiga ändamål. Vår studie tar fasta på betydelsen av värdegrundsarbete för det 
dagliga arbetet i organisationen, men försöker också klarlägga vilka svårigheter 
det kan finnas med att upprätthålla värdegrunden i organisationen. Vår studie 
fördjupar sig i dessa frågor med nio anställda i Kriminalvården som 
studieobjekt.  
 
METOD 
I följande kapitel presenteras undersökningens metodologiska utgångspunkter, 
tillvägagångssätt, intervjuguide, hur urval och bearbetning samt analys av data genomförts. 
Slutligen beskrivs vilka etiska aspekter och kvalitetskriterier vi tagit hänsyn till. 
 
Metodologiska utgångspunkter 
I linje med vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, 
ambitionen är att upptäcka företeelser samt tolka och förstå innebörden av ett 
visst problemområde (Patel & Davidson, 2011). Vi vill se hur värdegrunden och 
dess användning tolkas, uppfattas och upplevs av individer som arbetar på olika 
nivåer. Vår forskningsprocess har varit en växling mellan ett deduktivt och 
induktivt förhållningssätt. Utgångspunkten har inledningsvis varit i befintlig 
teori för att öka vår kunskap om värdegrund och för att skapa en bas som kunnat 
ligga till grund för ett datainsamlingsverktyg, något som är i linje med ett 
deduktivt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2011). Den teoretiska 
referensramen har dock setts som dynamisk och har därför förändrats i relation 
till relevansen för problemområdet och resultatet under arbetets gång, vilket kan 
ses som ett induktivt förhållningssätt (Bryman, 2008). 
 
Den ontologiska utgångspunkten för vår undersökning är relativism, vilket 
innebär att det inte endast finns en sanning, utan människors uppfattning är 
relativ och därav finns det fler än en sanning (Molander, 2009). Vår 
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undersökning sker i linje med detta då vi vill undersöka olika individers 
perspektiv på, och uppfattning om, värdegrund och värdegrundsarbete i 
Kriminalvården. Den epistemologiska utgångspunkten är interpretativistisk och 
fokus ligger på hur individer förstår sin sociala verklighet och hur förståelsen 
utgör grunden för hur individer i en särskild miljö tolkar sin verklighet (Bryman, 
2009). Vi vill försöka utvinna och förstå hur den sociala verkligheten kan skilja 
sig från individernas uppfattning, vad gäller värdegrunden i Kriminalvården, 
 
Tillvägagångssätt 
För att samla in underlag till den teoretiska referensramen har vi använt oss av 
en narrativ litteraturgenomgång (Bryman, 2008) för att öka vår förståelse och 
kunskap om värdegrund. En narrativ litteraturgenomgång bygger på att noggrant 
gå igenom exempelvis böcker, tidskrifter och rapporter, i vilka det går att hitta 
centrala ord eller begrepp. Dessa kan sedan vara användbara som grund för 
fortsatt sökning i elektroniska databaser. Vi har främst använt oss av böcker och 
rapporter och dessa har vi hittat med hjälp av sökmotorn UniSearch [Biblioteket 
på Linköpings Universitet]. Dessa gav oss underlag att koncentrera sökningen 
ytterligare och på så sätt utöka vår teoretiska referensram med vetenskapliga 
artiklar. De databaser som främst har använts är UniSearch, Scopus och SAGE 
Knowledge. Dessutom har vi gått via existerande referenser i artiklar för att hitta 
källor. Statistik och rapporter har vi funnit med hjälp av sökmotorn Google. 
Några av de sökord vi använt oss av är följande: etik, värdegrund och 
värdegrundsarbete. Vi har även använt oss av engelska motsvarigheter såsom: 
code of conduct, value-system, organisational values, public organisation och 
values. 
 
För att utöka vår kunskap ytterligare om värdegrund och hur den används i 
praktiken i förhållande till existerande forskning, ville vi genomföra en 
intervjuundersökning. Vi tog kontakt med Kriminalvården och frågade om det 
var möjligt för oss att genomföra en intervjuundersökning. Med ett begränsat 
antal respondenter var det mest lämpligt med en intervjuundersökning, vilket 
även ger oss en variation av svar (Andersen & Schwencke, 2013). Vi ansåg att 
intervjuer skulle kunna ge en differentierad bild av värdegrund och 
värdegrundsarbete, vilket bidrar till ökad förståelse om vårt problemområde och 
hur det fungerar i praktiken.  
 
Utformning av intervjuguide 
Inledningsvis besökte vi Kriminalvårdens hemsida i syfte att hitta dokument 
som behandlar värdegrund och att fördjupa vår kunskap om organisationen. Vi 
fann ett värdegrundsdokument, organisationens nyckelord, ’Kriminalvårdens 
etiska kod’, ’Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården’, vision, 
chefspolicydokument och medarbetarpolicydokument. Olika typer av dokument 
kan ge en beskrivning av vad som förekommer i en organisation, men de bör 



 14 

betraktas som dokument som formulerats med ett syfte och avspeglar därför inte 
med säkerhet verkligheten (Bryman, 2008). De dokument vi fann har utgjort ett 
viktigt klargörande kring värdegrund och värdegrundsarbete i Kriminalvården 
och ligger till viss del till grund för vår intervjuguide. Dock tog vi hänsyn till att 
dokument i forskningssyfte bör kompletteras med andra datakällor för att vara 
användbara (Bryman, 2008) varför vi ville tillämpa en semistrukturerad 
intervjumetod. Innan vidare arbete påbörjades hade vi ett möte med 
Kriminalvården och diskuterade kring uppsatsarbetet för att få reda på 
organisationens önskemål och förslag. Utifrån feedbacken från Kriminalvården 
skapades en riktlinje för fortsatt arbete med både teoretisk referensram och 
intervjuguide. Fokus kom då att ligga på hur förtrogna de anställda är med 
Kriminalvårdens värdegrund och även ifall den synen kan skilja sig åt beroende 
på befattningsnivå. Då det finns många olika aspekter med värdegrund och 
värdegrundsarbete, var detta en viktig början för att kunna påbörja arbetet med 
att leta information. 
 
Att använda sig av en semistrukturerad intervjumetod är vanligt när några 
specifika teman ska beröras och när respondenten ska ges stort svarsutrymme 
(Bryman, 2008). Eftersom vårt fokus ligger på individers upplevelser och 
berättelser kring Kriminalvårdens värdegrund och dess användning, ansåg vi att 
denna metod skulle vara mest lämplig för att uppnå vårt mål. Dessutom har vårt 
mål varit att få intervjuerna att likna samtalsform snarare än fråga-svar, då 
utsagorna kring värdegrund kan skifta beroende på individen som intervjuas. 
Därefter påbörjade vi konstruktionen av intervjuguiden, vilket är ett vanligt 
verktyg att använda sig av vid semistrukturerade intervjuer, då den tydliggör de 
teman och frågor som går att använda sig av under intervjun (Bryman, 2008). 
Vår intervjuguide (se bilaga 2) består av fem övergripande teman med 
tillhörande frågor och följdfrågor. Dessa teman framställdes utifrån den 
teoretiska referensramen, Kriminalvårdens nuvarande dokument och vårt syfte. 
Vi har använt intervjuguiden som en riktlinje och har frångått den om det ansetts 
vara relevant (Bryman, 2008). Följsamhet har varit ett viktigt inslag under våra 
intervjuer för att följa upp informanternas resonemang, varför utrymmet vi tagit 
oss att frångå intervjuguiden varit till stor nytta för oss. Detta gjorde det även 
nödvändigt att vara öppen för olika typer av frågor och följdfrågor. 
 
Intervjuguiden börjar med inledande frågor vilka syftar till att få informanterna 
att känna sig mer bekväma i intervjusituationen (Bryman, 2008). Därefter har vi 
använt oss av tratt-teknik (Patel & Davidson, 2011), genom att börja med öppna 
frågor för att övergå till frågor som är mer specifika. Det finns nio olika 
frågetyper att använda sig av (Bryman, 2008) och de frågor som ingår i vår 
intervjuguide varierar i karaktär eftersom en variation av frågetyper möjliggör 
en större bredd av svar som erhålls under intervjun. Därav har intervjuerna 
genomförts med flexibilitet vad gäller frågor och möjliga följdfrågor. Vad gäller 
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frågeformulering, tog vi hjälp av hur tidigare forskning har formulerat frågor om 
värdegrund och vi har tagit hänsyn till vad Kriminalvården har uttryckt som 
intressant att få fram i undersökningen. Vi konsulterade vår handledare för att få 
fram slutprodukten.  
 
Urval av informanter 
I kvalitativ forskning är urvalet vanligtvis målstyrt, vilket innebär att 
respondenter väljs ut i relation till vad målet med forskningen är och att mer än 
ett tillvägagångssätt används för att samla in respondenter (Bryman, 2008). 
Målet var att ha informanter som har olika befattningsnivåer inom 
organisationen och en blandning av individer som arbetar både på kontor och 
ute i den klientnära verksamheten. Det primära urvalet har varit strategiskt då 
Kriminalvården tillhandahöll oss med personer som var tillgängliga för 
intervjuer inom kontorsverksamheten. Däremot hade inte Kriminalvården 
möjlighet att hjälpa oss hitta personer som arbetar ute i den klientnära 
verksamheten. Därför tillhandahölls ytterligare tre informanter genom ett 
snöbollsurval, vilket innebär att kontakt med informanterna har skett med hjälp 
av personliga kontakter. 
 
Vi genomförde intervjuer med totalt nio personer, varav fyra arbetar som chef, 
två arbetade i anstaltsverksamhet [för tillfället ej anställda inom 
Kriminalvården], en arbetar inom frivård, en arbetar som expert och en är 
anställd på huvudkontoret. Urvalet har skett med tonvikt på en bredd av olika 
befattningsnivåer. 
 
När undersökningsgruppen var färdigställd skickades ett missivbrev (se bilaga 
1) ut till informanterna. Missivbrevet mailades till vår kontaktperson för 
distribution till de informanter som var utvalda av organisationen och vi själva 
distribuerade via mail till de informanter som erhållits via personliga kontakter. 
Ett missivbrev innehåller en upplysande text, vilken redogör för vem som 
tillfrågar, undersökningsämnet och syfte, förfrågan om deltagande samt 
kontaktuppgifter (“Missiv”, 2015). Missivbrevet innehöll sparsam information 
om ämnet, då vårt mål var undvika att informanterna förberedde sig allt för 
mycket inför intervjuerna. Vi ville ha deras spontana och ärliga uppfattning om 
värdegrund.  
 
Presentation av informanter 
Härnäst följer en kort presentation av informanterna. Den information som 
inkluderas är anställningstid och nuvarande befattning. Anställningstiden kan 
tänkas vara relevant för hur lång tid värdegrunden och arbetet med den hunnit 
”sätta sig” hos individen. Sparsam information delas ut om informanterna för att 
undvika utelämnande av för mycket detaljer som skulle kunna riskera att 



 16 

informanterna kan identifieras. Informanterna har tilldelats fiktiva namn av 
samma skäl.  
 
Endast en informant (Sandra) har arbetat i Kriminalvården mindre än två år. I 
övrigt har samtliga informanter arbetat mer än två år. Saga, Elin och Ronja 
arbetade i klientnära verksamhet (anstalt, frivård, häkte). Henrik, Lilian, Sandra 
och Emma arbetade som chefer. Carina och John arbetade i kontorsverksamhet 
men innehar inte chefsposition.  
 
Genomförandet av intervjun 
Fem intervjuer skedde genom fysiska möten och fyra av intervjuerna skedde via 
telefon. Vår kontaktperson bokade tid och plats för de personer som 
organisationen tillhandahöll oss med. De tre informanter som engagerats via 
personliga kontakter, bokade vi själva in med hänsyn till deras respektive 
möjligheter. En fördel med telefonintervjuer är om informanten befinner sig på 
annan plats geografiskt (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket i vårt fall var 
nödvändigt för att möjliggöra några av informanternas deltagande i 
undersökningen. Något vi reflekterade över inför telefonintervjuerna var 
aspekten angående icke-verbal kommunikation. Fysiska möten ger tillgång till 
icke-verbal kommunikation som exempelvis gester och ansiktsuttryck (Kvale & 
Brinkmann, 2014), till skillnad från telefonintervjuer som missar dessa faktorer 
(Bryman, 2008). Dock kan telefonintervjuer minska den påverkan intervjuaren 
kan ha på informanten genom exempelvis intervjuarens sätt att tala eller föra sig 
(Bryman, 2008). Våra intervjusituationer har därav haft olika möjliga 
påverkansfaktorer, varför de olika intervjuformerna kan ha genererat olika svar. 
Vidare intervjuades samtliga informanter av samma person, men i fyra av de 
fysiska mötena närvarade den andra personen för att bistå med kompletterande 
frågor och stöd. Vi reflekterade över detta med hänsyn till intervjuareffekten och 
gjorde ett medvetet val, då vi anser att tillförlitligheten höjs genom att ha samma 
person som intervjuar. Vid telefonintervjuerna antog vi att det skulle bli rörigt 
eller otydligt för informanten att ha två intervjuare och valde därför att endast en 
intervjuare var närvarande. Att två personer närvarat vid intervjutillfället kan ha 
påverkat vårt mål att föra ett samtal snarare än fråga-svar, då det inte är säkert 
att samtalet blir lika naturligt om en intervjuare har en mer passiv roll. Vi 
klargjorde därför för informanten den andre intervjuarens roll, för att undvika 
otydligheter. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter.  
 
Samtliga intervjuer spelades in. De fysiska mötena spelades in med hjälp av 
mobiltelefon och telefonintervjuerna via dator. Detta för att möjliggöra en mer 
korrekt transkribering av informanternas svar (Patel & Davidson, 2011). 
Däremot kan närvaron av inspelningsverktyg påverka hur informanterna svarar, 
något som vi aldrig uppfattade som ett problem, men som givetvis kan ha haft 
en mindre synlig påverkan. Vad gäller intervjumiljön bör miljön vara tyst och 
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privat, för att bland annat undvika oljud som kan påverka kvaliteten på 
ljudinspelningen (Bryman, 2008; Lindelöw, 2008).  Miljön ska även vara 
utformad på ett sätt som uppnår syftet, eftersom intervjumiljön kan påverka 
informationsflödet (Lindelöw, 2008). I vårt fall har intervjumiljön inte valts ut 
strategiskt, utan snarare utifrån de möjligheter som erbjudits. Fyra av de fysiska 
mötena har hållits på informanternas arbetsplats i ett ’neutralt rum’. En intervju 
hölls på informantens kontor på dennes egna önskemål. Vad gäller 
telefonintervjuerna befann sig en informant på kontoret och de andra tre 
informanterna i sin hemmamiljö, vilket var något de själva valt. Intervjuerna 
som hölls på arbetsplatsen stördes stundvis av buller, något vi inte förutsett. 
Dock påverkade dessa inte kvaliteten på inspelningarna nämnvärt och 
intervjuerna kunde transkriberas till fullo. 
 
Bearbetning och analys av data 
Den valda analysmetoden inspireras av hermeneutik. Syftet med en 
hermeneutisk analys är att visa på olika tolkningar och nyanser, snarare än att 
skapa en slutsats (Patel & Davidson, 2011). Vår analys kommer inte att bidra till 
en konceptualisering på så sätt att nya begrepp bildas. Analysen ska snarare ge 
en beskrivning och tolkning av det informanterna uttrycker och visa på mönster, 
likheter och skillnader som kan tänkas finnas i organisationen. Analysens 
tolkningar kommer främst baseras på befintlig teoretisk referensram och 
resultatet från undersökningen. Att notera är dock att förförståelse och 
subjektivitet bidrar till att skapa förståelse för det som studeras (Patel & 
Davidson, 2011), vilket kan framkomma i att de tolkningar som redovisas utgår 
från oss själva och det material vi har producerat.   
 
Datamaterialet består av transkriberade intervjuer, vilket gör att båda författarna 
kan läsa igenom materialet vid upprepade tillfällen. Båda författarna har 
genomfört transkribering av intervjuer och dessa har skett löpande, men vi kom 
överens innan om hur vi skulle gå tillväga. Detta eftersom tillvägagångssättet 
och hur detaljerad transkriberingen ska vara kan se olika ut för olika individer. 
Transkriberingarna har genomförts så noggrant som möjligt, vilket innebär att 
allt som sagts under intervjun är redovisat. Tankepauser har skrivits med 
punkter, medan skratt eller liknande har redovisats antingen genom att 
sammanfatta beteendet i ’haha’ eller ’skratt’. Det transkriberade datamaterialet 
omfattade 106 sidor. 
 
När transkriberingen var klar påbörjades bearbetning genom att ta ut de svar vi 
ansåg var relevanta för uppsatsen. Materialet har bearbetats utifrån 
intervjuguidens fem teman och vi har försökt se till att samtliga informanter är 
representerade, detta för att visa på svarsvariation. Alla svar utifrån de fem 
teman som använts lades in i ett separat dokument och färgkodning användes för 
att veta vilken informant som sagt vad. Detta dokument omfattade 71 sidor. 
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Därefter valde författarna ett par teman var, två respektive tre, och bearbetade 
vidare till löpande text. I den löpande texten framkommer beskrivningar av 
återkommande mönster, likheter och skillnader i vad informanterna berättar. 
Användningen av citat var betydande för att framhäva och belysa konkreta 
meningar, tankar och exempel från informanterna. När de löpande texterna var 
klara har vi läst igenom varandras texter och redigerat efter hand för att få 
feedback och ett par andra ”ögon”. Därefter har vi diskuterat vartdera temat och 
bedömt om det funnits oklarheter, överflödig information eller huruvida viss 
information har varit relevant för uppsatsen, syftet och frågeställningarna. 
Löpande under diskussionen har flertalet granskningar och revideringar av 
texten gjorts av oss båda. I samråd med vår handledare har den slutliga 
bearbetningen gjorts, vilket mynnat ut i det färdigställda resultatet.  
 
Kvalitetskriterier 
De kvalitetskriterier som är relevanta för vår undersökning omfattar 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 
Vi har hållit oss till de etiska krav som gäller under forskningsprocessen och 
informanterna har fått möjlighet att läsa igenom transkribering och resultat [med 
fiktiva namn] för att säkerställa att vi uppfattat och tolkat dem på rätt sätt, detta 
anser vi styrker undersökningens trovärdighet. Vidare handlar överförbarhet om 
att undersökningen ska kunna genomföras i en annan eller samma kontext vid 
ett senare tillfälle. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är inte syftet med 
undersökningen att generalisera utan snarare utöka vår förståelse och kunskap 
om ämnet. Därav kan resultatet tänkas vara överförbart på grund av den 
svarsvariation vi fått från informanterna, eftersom ett differentierat svar om 
värdegrund visar att vi har fått en sammansatt uppfattning om värdegrunden 
inom Kriminalvården. Under arbetets gång har vi i största möjliga mån skrivit 
ner vårt tillvägagångssätt, beslut som fattats, vägval och forskningsprocessen i 
sin helhet, för att på så sätt minska otydlighet och för att se till att processen går 
att följa från början till slut på ett förståeligt sätt. Vi har även reflekterat kritiskt 
kring de val vi gjort under tiden, vilket vi anser stärker undersökningens 
pålitlighet. Vi har även reflekterat över att vår egen förförståelse om ämnet 
påverkat vår förmåga att vara objektiva. Vi bedömer att så är fallet under 
intervjuerna där målet varit att låta intervjuguiden strukturera 
informationsinhämtandet, inte vår egen subjektiva åsikt.  
 
Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
1990), har fyra etiska aspekter tagits hänsyn till; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att vi informerat samtliga deltagare i 
undersökningen om syftet med studien, vilken roll de haft och att deras 
medverkan varit frivillig samt att de haft möjlighet att avbryta sitt deltagande, 
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om de så önskat. Samtliga informanter har själva valt att delta, varför 
samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt. All information som samlats in har 
behandlats enligt konfidentialitetskravet, då ingen obehörig kunnat ta del av 
känslig information. Vi har varit restriktiva med informationen angående bland 
annat presentationen av informanterna, för att deras medverkan inte ska kunna 
härledas till personernas identitet. Vad gäller nyttjandekravet, vilket innebär att 
all information som samlas in vid undersökningen endast får användas i 
forskningsändamål anser vi har uppfyllts, då vi inte använt informationen i 
andra syften än för studien som sådan. 
 
RESULTAT 
I följande kapitel presenteras undersökningens resultat utifrån intervjuguidens 
fem teman. Vi har gjort en förkortning av Kriminalvården och kommer 
hädanefter i uppsatsen skriva KV. 
 
Tema 1 - Värdegrund i allmänhet 
Värdegrund beskrivs som ett förhållningssätt, ett förhållningssätt för att arbeta 
mot samma mål, vilka värderingar en organisation vill stå för, eller som ett 
varumärke där man enas om hur man ska vara mot varandra, eller mot 
kunder/klienter. Det ska även utgöra en gemensam grund att stå på, eller: ”... 
grundtanken i vad man vill lägga värde i, vad som är syftet och vad som är 
själva känslan med företaget” (Elin). Värdegrunden ska omfatta alla nivåer och 
personer i organisationen. Det handlar även om etik och moral, lika behandling 
och människors lika värde, “Respekten inför mötet med alla. Alltså även om du 
har gjort… ett misstag i sitt liv … att man kan fördöma gärningen men inte 
individen” (John). Värdegrund anses särskilt viktigt i en stor organisation som 
KV: “Stora organisationer måste ju ha den här grunden, för det funkar ju inte 
annars…” (Ronja). Även eftersom allmänhetens förtroende är av stor vikt när 
det gäller en offentlig myndighet. De anställda anses representera myndigheten 
även i sitt privatliv, vilket kan vara svårt: “... då kan vi inte ha personal som 
agerar tvärtemot våran värdegrund …. personalen glömmer bort det här ibland 
tror jag” (Carina). 
 
Vad är viktigt med en värdegrund? 
Värdegrunden ska vara tydlig, trovärdig och relevant för den anställde: ”Det får 
inte vara för främmande… det måste vara ganska tydligt och … realistiskt” 
(Emma). Ledningen måste visa att det är viktigt att de personer som anställs kan 
stå för den och att de har ett ansvar. Ledningen ansvarar även för dess 
efterlevnad: “ ... om man har [en] ledning som efterlever KV:s värderingar så 
tror jag att det smittar” (Lilian). Ledningens uppgift ses som att förklara varför 
de begrepp som inkluderas i värdegrunden är viktiga, utgår från “rätt” värden 
och berör alla medarbetare i arbetet: “Jag tycker inte att det ska finnas för stort 
tolkningsutrymme” (Saga). 
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Värdegrundsarbetet 
 

Det ska genomsyra verksamheten, och inte vara något som blir en 
skrivbordsprodukt eller någonting som man tar fram vid vissa tillfällen, utan 
det ska genomsyra arbetet, genomsyra förhållningssättet och… man ska inte 
behöva fundera så mycket på det, det ska falla sig naturligt, det ska vara en del 
av vardagen (Henrik) 

 
Värdegrunden ska således kännas naturlig, kunna omsättas i konkreta exempel 
och påverka hur man agerar. Det är viktigt att det finns kontinuitet i arbetet så att 
det inte bara blir en ”happening”. Befintliga underlag [om värdegrundsarbete] 
ska spridas till medarbetare och tid för att arbeta och diskutera kring 
värdegrundsfrågor betonas. Som medarbetare ska man kunna stå bakom 
värdegrunden: 
 

… jag skulle tycka det är tokigt för mig att jobba på ett ställe, där jag inte 
själv kan stå för den värdegrunden, att det är något som tilltalar mig som 
person … om inte jag tror på rättssystemet, så är det ju tokigt att jobba där 
...(Saga) 
 

Vid framtagandet av KV:s värdegrund var det viktigt att hela personalstyrkan 
skulle vara representerad, att det inte bara var något som skapades centralt och 
“trycktes ner” till de anställda. Värdegrundsarbetet ska således ske på “hela 
myndigheten”. Vikten av att stå upp för den [värdegrunden] i alla situationer 
omnämns och värdegrundsarbetet syns i personerna själva: ”… man behöver 
inte alltid prata om det... utan det kan vara så att man liksom skolas in, man 
tydliggör det genom sitt sätt att agera… “ (Carina). 
 
Hållbar värdegrund 
Värdegrunden måste hela tiden hållas vid liv. Det kan vara ett stort steg mellan 
en formulerad värdegrund och den praktiska tillämpningen av densamma: ”... 
men det är ju en sak att formulera det, en annan sak är att vi faktiskt jobbar i en 
organisation där vi efterlever den … och att efterleva det är ju jättemånga steg” 
(Emma). Värdegrunden måste genomsyra minsta del av verksamheten:  
 

… i varje handling egentligen, så långt det är möjligt. Alltså hur man bemöter 
människor från det att man tar emot dem i receptionen, till hur jag tar emot 
dem i mötet, till hur jag tänker när jag formulerar ett yttrande. (Saga) 

 
Värdegrunden ska vara knuten till arbetet, den måste ha: ”... förankring i 
verksamheten, så medarbetare och även cheferna naturligtvis, så alla är 
överens, så att alla tycker det är bra, tydligt” (Henrik). Värdegrunden är inte 
heller statisk, den måste genomsyra hela organisationen och följa med det som 
händer i tiden: ”Jag tror det är jätteviktigt, en värdegrund hur den såg ut för tio 
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år sen kanske inte alls är hållbar i dagens samhälle, för våra värderingar 
förändras” (Sandra). Beteenden hos de anställda som överensstämmer med 
värdegrunden bör belönas, bra beteenden premieras, medan avvikande 
beteenden ska påtalas och korrigeras. 
 
Den grundutbildning som ges [av KV] anses utgöra bra grund för samtal om 
värdegrundsfrågor, men utrymme anses finnas för sådana diskussioner i arbetet. 
Frågor om människovärde, etik och samverkan i arbetsgruppen har hög prioritet 
i dessa samtal men något explicit forum för samtal om dessa frågor finns inte, 
utan beror på initiativ av enskilda personer som normalt bemöts positivt. Sett ur 
ett chefs-/ledningsperspektiv kan det vara svårt att hela tiden ha en god 
överblick av tillämpningen av värdegrunden i praktiken på grund av exempelvis 
variationer i arbetstid. 
 
Tema 2 - Kriminalvårdens värdegrund 
KV:s värdegrund är inte något som tydligt går att nämna ordagrant. Likaså 
nyckelorden är igenkända men svåra att räkna upp ordagrant. Värdegrunden är 
desto mer tydlig i praktiken, då exempelvis innebörden av nyckelorden 
återkommer i resonemangen i flera olika frågor; ”Vi har ju jobbat med den. Men 
det är som jag säger att jag kan inte citera den …. Men jag kan stå för den och 
jag tänker att den är viktig att liksom förankra i mig själv...” (Sandra). Alla 
känner troligtvis till värdegrunden och har den i baktanken, men visionen är de 
anställda mer förtrogna med. Dokumentet ‘Kriminalvårdens etiska kod’ kan 
underlätta förståelsen för värdegrunden som till en början kan vara svår att 
greppa. Organisationen arbetar även aktivt för att värdegrunden ska genomsyra 
alla led och finnas i ett nationellt perspektiv: 
 

... Kriminalvården jobbar mycket för, nu, att man försöker får ner det här på 
arbetarnivå. … Genom att man implementerar till exempel en utbildning i att, 
oavsett vart i landet du kommer ... ska få samma bemötande om du så döms 
uppe i Kiruna som du döms i Göteborg (Saga) 

 
KV:s värdegrundsdokument är igenkända, men används på olika sätt: ”... alltså 
dokumenten specifikt använder jag kanske inte direkt i mitt arbete ... Men 
värdegrundsarbetet hoppas jag verkligen att det genomsyrar mitt 
förhållningssätt i mitt arbete på det sättet” (John). KV:s grundutbildning 
omfattar en genomgång av dokumenten, men den etiska koden nämns specifikt i 
chef-/ledningsperspektiv: ” ... varje chef fått i uppdrag för att presentera och 
informera om på en APT [arbetsplatsträff]” (Henrik). Den etiska koden är 
uppskattad på grund av sin tydliga förankring i verksamheten: “... jag fick 
kedjan, jag fick det å hänga ihop …. foldern var lätt att läsa, jag fick den på vår 
introduktionsutbildning, det fanns dom här fallbeskrivningarna och ... ett 
material som jag kunde gå vidare med som chef” (Sandra). KV:s värdegrund i 
sig uppfattas för det mesta som bra, tydlig, enkel att ta till sig och förhålla sig till 
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samt att den i stor utsträckning efterlevs, men svår att helt nå upp till. Åsikterna 
kan dock gå isär:   
 

Det känns lite flummigt, det sipprar inte ner till oss, nae. Det är ju en fin 
tanke, men den är ju inte kontrollerad i grunden, man har ju massa föreskrifter 
och yada yada yada, men det är det är inget som kontrolleras att man… Det är 
andra saker som kollas på, snarare än värdegrunden, skulle jag säga (Elin). 

Värdeöverensstämmelse 
Det är av största vikt att organisationens värderingar stämmer överens med de 
personliga: 
 

Likaså att, tror jag inte längre på dom här sakerna… har jag inte längre en 
människosyn som stämmer överens med det som Kriminalvården vill, ja men 
då ska jag ju liksom försöka gå vidare kanske med min karriär och göra 
någonting annat… då ska jag ju inte jobba här (Carina) 

 
Det kan försvåra trivseln eller att göra ett bra arbete, bland annat eftersom 
arbetet sker med personer som är i en utsatt situation. Det finns hinder eller 
risker med att värderingarna inte stämmer överens: “… det är klart att det är ett 
hinder och det är dessutom en utmaning ... om man har en egen privat 
värdegrund så kan den vara väldigt hårt förankrad…” (John). Medborgarnas 
förtroende för staten kan minska och det kan skada Kriminalvården och 
inblandade individer. Det professionella förhållningssättet kan förfalla i 
glömska: “Det sker saker som inte ska ske” (Elin). Värdegrunden måste således 
finnas med i bakhuvudet: ”Man kan inte bete sig som en skitstövel bara för att 
vissa av dom kanske råkar ha varit skitstövlar” (Ronja). Det är även viktigt att 
tro på visionen: ”Hur ska du kunna hjälpa personer om du inte tror att det går att 
bryta den onda cirkeln… ” (Carina). 
 
Tema 3 - Värdegrundens användning 
Synen på hur värdegrunden yttrar sig i organisationen varierar. Det handlar om 
förhållningssättet, bemötandet gentemot klienterna, professionaliteten och 
respekten för andra människor, både personalen emellan och i mötet med 
klienter. Det handlar även om att förhålla sig till de regler som finns: 
 

Det sitter nånstans här bak, det är en självklarhet att ... även om jag har 
möjlighet så ska jag inte utnyttja det här, för det är fel på många olika sätt, 
men enligt värdegrunden framförallt så är det fel (Henrik) 

 
I ‘Kriminalvårdens etiska kod’ bryts värdegrunden ner i konkreta 
fallbeskrivningar. De används för diskussioner kring hur man uppför sig och 
pratar med varandra, vilket i sin tur hjälper till att hålla diskussionen kring 
värdegrunden levande. På grund av arbetets komplexa karaktär är det viktigt att 
behålla tron på människorna: ”... även att det liksom är fruktansvärda 
handlingar många har begått så tycker jag nog att… ja att vi inte tappar det där 
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liksom med varje människas värde” (Lilian). Värdegrunden är basen i 
verksamheten och gäller för alla. Det nationella perspektivet nämns igen ur 
kvalitetsaspekt: ”Jag måste ju på något sätt veta att personen som jag ringer i 
Haparanda eller i Stockholm tänker på samma sätt som jag gör. Och då är det 
bra att den finns” (Ronja). Den [värdegrunden] är en viktig plattform, speciellt i 
och med att KV arbetar med väldigt utsatta människor, och utgör en trygghet: 
 

... att skulle du ha en personal som totalt bryter mot den så är det en trygghet 
att ha det … uttalat vad som är våran värdegrund. Det är mycket svårare att 
säga annars att du gör fel om det inte finns uttalat vad vi står för. (Emma) 

 
Genomsyrar värdegrunden organisationen? 
Eftersom värdegrunden arbetas med aktivt antas den genomsyra hela 
verksamheten: ”... pratar man om värdegrunden så märker man att det 
genomsyrar, alltså att det är tänk som ändå finns” (Emma). Värdegrunden är 
olika tydlig i olika delar av verksamheten, men syns troligtvis mest i det 
klientnära arbetet. En annan aspekt är att timvikarier är vanligt, men det råder en 
viss osäkerhet om de faktiskt får ta del av värdegrunden, däremot berättar 
Henrik att alla timvikarier får en lokal introduktion där värdegrunden ska vara 
en del av den. Å andra sidan finns det en uppfattning om att man lär sig av 
erfarenhet: ”Sen är det ju liksom 12000 anställda så det är klart att det kan 
finnas rötägg” (Sandra). Det är ledningens uppgift att förmedla värdegrunden 
till de anställda. Generaldirektören har tydliggjort att de anställda inte ska ha 
kunnat arbeta inom KV i tio år utan att ha pratat värdegrund någon gång under 
sin anställning.  Hur detta efterlevs anses bero på chefens engagemang: ”... vad 
chefen har gjort och hur chefen jobbar, där tror jag det speglas jättemycket ... 
Så nyckelfiguren är chefen” (Sandra). 
 
Diskussioner och utrymme för reflektion om värdegrunden 
Värdegrunden diskuteras inte specifikt, snarare handlar det om förhållningssätt, 
situationer som uppstått och så vidare. Diskussioner sker bland annat på 
grundutbildningen, konferenser, APT, olika typer av möten [morgonmöten, 
personalmöten]. Kollegor diskuterar sinsemellan: ”... vad man kan förbättra. 
Den [värdegrunden] är ju som sagt i bakgrunden, men det är inte så stort fokus 
på den” (Ronja). Att reflektera över värdegrunden är individuellt och beror på 
vilket intresse, tid och utrymme denne väljer att ta. Som chef gäller det att aktivt 
välja att beröra värdegrundsfrågor: 
 

Det är ju bara att ta sig utrymmet, så skulle jag vilja säga, det handlar ju om 
att prioritera ... jag tror det bottnar mycket i att ge utrymme för dom här 
diskussionerna … om man gör det kontinuerligt så blir det ingen stor sak ... 
(Sandra) 
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Konkreta exempel på användning av värdegrunden 
För att försäkra sig om att de anställda står för värdegrunden, kan den och den 
etiska koden användas under grundutbildningen. Vad gäller klientnära och 
‘personligt men inte privat’ finns det situationer där det kan gå fel, exempelvis 
är det fel att bli kär i en intagen. Som kriminalvårdare måste du kunna göra 
gränsdragningar i arbetet: ”… du kan inte komma in på en avdelning och bara 
vara kriminalvårdare, du måste ju vara en person också.” (Ronja). 
Gränsdragning kan vara svårt, men det är upp till individen själv: “... jag kan 
vara personlig och berätta saker men jag ska inte berätta sånt som är privat för 
mig eller för nån annan” (Emma). Det finns mycket att vinna om man lyckas: 
 

Jag har haft jätteroliga stunder på jobbet, men det hade jag inte kunnat göra om 
jag bara var en kriminalvårdare …. Jag har träffat helt fantastiska människor, 
alltså, jätteroliga människor. Och jag hade inte kunnat göra det om jag inte var 
klientnära. Samtidigt så måste jag kunna vara professionell ... jag måste dra en 
gräns. Jag måste kunna stå emot ett bråk… och man måste behålla lugnet ... det 
är ju jätteviktigt, man tänker inte på det. Men det finns ju där hela tiden. 
(Ronja) 

 
Värdegrunden kan utgöra en slags riktlinje för hur man ska tänka och en hjälp 
att luta sig tillbaka på. Den kan även vara svaret när någon frågar varför man 
arbetar på KV. Värdegrunden kan även vara målet i sig, att i alla situationer vara 
korrekt i bemötandet, vara professionell och visa respekt. Diskussionen bör 
hållas levande eftersom det inte alltid är tydligt hur man ska agera: 
 

... jag gör ett hembesök hos en klient … och dom vill bjuda på kaffe och kaka 
när du ändå är på besök och dom blir förnärmade om du inte tar emot det, ska 
du ta emot det? Eller är det ett sätt att man känner att… då utreder jag, att jag 
ska se det med mer fördelaktiga ögon på deras situation så jag blir mindre ... att 
jag inte blir objektiv. (John) 

 
Det är också viktigt med professionalism och diskussionen om det:  
 

[forts på citat ovan]… Då är du ju där som tjänsteman och du är där i syfte att 
utreda om den här personen är lämplig för detta och då är det klart att den 
personen vill vara artig och vi har ju våra sociala seder och så att bjuda på 
något …. Det är exempelvis sådant som man bör diskutera med både 
nyanställda och kanske dom kollegor som har jobbat ett tag. Liksom hur beter 
vi oss i dom här specifika situationerna, och det måste hållas levande. (John) 

 
Ytterligare en synvinkel är det faktum att KV är en skattefinansierad verksamhet 
och ska därför arbeta effektivt och se till att pengarna används så bra som 
möjligt: “Det ska inte kunna väcka anstöt hos medborgarna kring hur 
Kriminalvården beter sig” (John). 
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Delaktighet i värdegrundsarbetet 
Vissa ser sig som delaktiga när de deltar i diskussioner, andra i att agera bärare 
eller förebilder dels i rollen som chef, men det ingår även: ”... i allas roll inom 
Kriminalvården som statstjänsteman att man ska agera enligt värdegrunden, 
och vara en förebild för varandra och för alla andra” (Henrik). Andra känner 
sig mindre delaktiga då besluten sker ”över oss”, vilket kan vara en nackdel: 
 

Vi får bara mer att göra hela tiden, för att de vill undvika saker och måste rätta 
till saker och göra saker ordentligt ... dom tänker att om vi lägger till 
någonting, så behöver vi inte ta bort någonting, så det kommer ju mer och mer 
saker att göra på vårdarna, fast dom inte inser att det kanske påverkar på andra 
sätt. (Elin) 

 
Utformandet av värdegrunden nämns i sammanhanget men inkluderas inte i 
delaktigheten, utan det sker snarare genom det dagliga arbetet, eller genom 
befattningen i sig: ”Absolut. Jag är ju chef” (Sandra). Detta eftersom chefen har 
stor påverkansgrad och värdegrund i det stora handlar om bemötande och hur 
man behandlar andra. 
 
Värdegrundsarbetet som en pågående process 
I en offentlig verksamhet kan det vara svårt att kontinuerligt upprätthålla 
värdegrundsarbetet, på grund av den transparens och öppenhet som 
verksamheten kräver. En stor utmaning är balansgången mellan öppenhet, 
rättssäkerhet och pålitlighet. Det anses vara upp till de anställda att aktivt arbeta 
med värdegrunden. Introduktionen av nyanställda är ett exempel på när 
värdegrunden kan diskuteras. Värdegrundsarbetet kan inte vara “ … aktuellt 
eller inte aktuellt.” (Elin). Förutsägbarhet spelar en viss roll, trots att regler och 
rutiner sätts in för att motverka nya incidenter kan inte alla händelser förutses: 
“... det kommer ändå hända …. och de intagna måste ändå kunna behandlas på 
ett mänskligt sätt … ” (Elin). 
 
Tema 4 - Möjligheter/hinder med värdegrund 
Det är av stor vikt att värdegrunden finns formellt dokumenterad och tydligt 
definierad, men aktivt arbete krävs för att undvika att värdegrunden endast är en 
skrivbordsprodukt:  
 

... däri ligger utmaningen och det är upp till alla på nåt sätt att vi påminns om 
värdegrunden, och att vi påminner om det här etiska arbetet och att det inte är 
så självklart hur man ska förhålla sig alla gånger (John)  

 
För att undvika alternativa tolkningar av värdegrunden ska den vara tydlig och 
lätt att förstå. En svårighet ligger i att värdegrunden inte får vara för snäv, för 
svår att nå upp till eller för avlägsen, då risken finns att de anställda “bara viftar 
bort det”, utan det bör finnas någon sorts balans. I bästa fall kan värdegrunden 
användas exempelvis vid situationer där någonting skötts på ett felaktigt sätt, 
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som en grund att falla tillbaka på. En annan utmaning med värdegrunden i KV 
är “vågskålen”, att å ena sidan vara en human kriminalvård och å andra sidan 
verkställa fängelsestraff och arbeta för att intagna inte ska komma ut, begå brott 
och även skydda samhället. 
 
Vissa upplever att KV förlitar sig på sunt förnuft, vilket är en utmaning med 
hänsyn till exempelvis sociala medier: ”... man kunde varit tydligare från 
Kriminalvården att vi förväntar oss att ni agerar så här” (Henrik). Det kan vara 
svårt att exemplifiera alla situationer som kan uppstå. En utmaning är också att 
hålla isär rollen som anställd i myndigheten och privatperson: “Alltså 
sammanblandningen med dom här olika rollerna… den tycker jag har blivit 
svårare idag mot vad det varit tidigare” (Carina). Balansen mellan rollerna är 
ett problem, då det måste finnas tillit för hur anställda agerar från allmänhetens 
sida, samtidigt som anställdas privatliv inte kan kontrolleras av KV eftersom det 
är yttrandefrihet i Sverige. Det anses däremot inte finnas några svårigheter ur ett 
chefs-/ledningsperspektiv att förmedla värdegrunden till de anställda, utan det 
beskrivs handla om att ta sig tid och att strukturera sitt arbete. 
Om värdegrunden inte existerade skulle det troligtvis leda till en splittrad 
organisation, där den nationella likheten går förlorad: ”... vi ska ju ha samma 
värdegrund därför att det ska vara rättssäkert. Det ska ju inte vara nån skillnad 
om jag är klient i ... Sverige … det ska man ju känna sig trygg med” (Carina). 
En risk är även att de gemensamma värderingarna försvinner och istället byggs 
organisationen på enskilda personers värderingar, vilket inte kan tänkas fungera 
i en verksamhet som KV: ”... det är klart som tusan vi måste ha en värdegrund 
eftersom ... det vi gör det är att jobba med människor” (Sandra). Organisationen 
skulle tappa sin riktning, då värdegrunden kan ses som en moralisk kompass. 
 
Saknas något i Kriminalvårdens värdegrund? 
En närmare riktning mot de verksamheter som är mindre klientnära önskas i 
värdegrunden. Vidare framkommer önskemål om att beteenden på sociala 
medier inkluderas, så även aspekter som kultur, språk, kön och så vidare samt 
fler bitar från den arbetsrättsliga diskrimineringsgrunden, exempelvis politisk 
eller religiös åskådning. En annan aspekt är att klienterna borde vara mer 
involverade i värdegrunden eftersom: “… den står för att det ska bli bättre för 
dom [klienterna] och jag tror att de [klienterna] måste få insikt i det” (Ronja). 
Även personalen borde involveras mer: ”Jag tror man behöver få mer insikt i att 
man faktiskt jobbar mer efter den, än vad man tror att man gör” (Ronja). 
Överlag är värdegrunden och visionen bra: ”... styrkan i vår vision är att den är 
så enkelt formulerad och ändå innefattar så mycket” (John) samt: ”Det är 
sådant jag står för och som jag kan vara stolt över att den verksamheten jag 
jobbar på, jobbar för att upprätthålla” (Saga). 
 
Tema 5 - Värdegrundens nyckelord 
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Hur närvarande nyckelorden är i det dagliga arbetet skiljer sig åt mellan olika 
verksamheter. De nämns inte specifikt, utan värdegrunden är närvarande i 
allmänhet, men kan vara olika beroende på vad de anställda arbetar med. Det 
nämns dock att det kan vara bra att de personer som inte arbetar exempelvis 
klientnära försöker passa in värdegrunden efter respektive verksamhet: ” … det 
gäller nog mer att hitta någon slags översättningstabell … ” (Sandra). Vilket 
nyckelord som upplevs mest relevant varierar, men för de personer som inte 
arbetar klientnära, anses detta därför vara mindre relevant. Relevansen skiftar 
beroende på vilken roll den anställde har och nyckelorden kan vara viktiga på 
olika sätt: ”Men så går det ju inte säga. Alltså mindre relevant… men den 
kanske är längre ifrån oss och det är väl det här att det handlar om att översätta 
igen …” (Sandra). Nyckelorden anses stämma överens med värdegrunden och 
förtydliga den. Samtidigt nämns att det är av största vikt att tro på visionen:   
 

Jag tänker, jag har ändå valt att jobba med den typen av människor och den 
typen av problematik, ... om inte jag kan se det, hur ska jag kunna jobba mot 
värdegrunden då? …. Sen är det ju viktigt, att vi kan vara professionella och 
vara pålitliga utåt. (Ronja) 

 
Klientnära - Personligt men inte privat 
Innebär att bli en del av vardagen, att inte ta avstånd från klienterna utan att våga 
arbeta nära dem och deras problematik, samt tro på deras förmåga att utvecklas. 
Genom att våga ge, kan det ge mycket tillbaka: ”... jag har haft såna fantastiska 
diskussioner om vistelser utomlands i fängelser, vart de befunnit sig i världen, 
livsöden och allting. Man får så mycket tillbaka om man bara kan ge!” (Ronja). 
Klientnära handlar även om att bidra med hjälp och stöd samt att arbeta utifrån 
sin professionella roll och de värderingar KV står för. I det stora hela handlar det 
om att faktiskt vara ‘personlig men inte privat’: ”... man ska kunna ha en 
relation med en klient utan att gå över en gräns … Hur jag beter mig, klär mig, 
vad jag säger, och vad jag gör. Det är ju jätteviktigt” (Henrik). Vart gränsen går 
skiljer sig åt från person till person, varför det är viktigt att reflektera över den, 
både för sig själv och för kollegorna. Det är av största vikt att respektera sina 
kollegors gränser, då det kan få stora konsekvenser: 
 

... det här var många många år sen, men jag har hört skräckexempel som typ 
nån som var ute på permission med en klient och så… eller hade med den i 
bilen i vilket fall och sen så började peka ut att där bor den och den är på 
semester nu... och ja vad hände sen då? Ja han blev rånad... alltså det vart 
inbrott i det huset. Så det finns såna här skräckgrejer där man verkligen inte 
har tänkt vad kan jag prata om och vad kan jag prata om andra om … (Emma) 

 
Ur ett anstaltsperspektiv kan en risk vara att kriminalvårdare som väljer att inte 
vara ute bland klienterna, riskerar att bygga upp fördomar, då det skapas en 
distans när de inte lär känna enskilda individer.  Det går att vara “... klientnära 
på ett professionellt sätt” (Elin) och med tiden lära sig kringgå privata frågor på 
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ett snyggt sätt. Klientnära [framförallt ute i verksamheterna] handlar även om att 
kunna utgå ifrån vart respektive klient befinner sig just nu och att kunna ställa 
sig frågan; varför är jag på jobbet? För att svara att det handlar om viljan att 
arbeta med klienter, hjälpa dem till förändring och att klienten är i fokus. Om 
inte, är det rimligt att överväga huruvida det är dags att byta arbete. Det gäller 
även att: 
 

... att vi pratar med våra klienter som medmänniskor på ett respektfullt sätt ... 
utan att för den delen vara kompis med folk utan du för ett respektfullt möte, 
du tilltalar människor med deras namn, inte deras cellnummer, tar i hand när 
man hälsar ja. På olika sätt visar att klienten är autonom tycker jag. Att dom 
har ett eget självbestämmande över sig själv även om vissa delar är 
inskränkta. (John) 

Svårigheter med klientnära 
En svårighet är att det kan vara olika svårt att skapa relationer med olika 
individer, men återigen att relationen ligger på en bra nivå: 
 

Jag tror att det, är svårigheten i det här, jag ska kunna vara professionell, jag 
ska kunna fatta ett beslut där jag i ena stunden ska kunna ha ett förtroendefullt 
samtal med dig som klient, du berättar saker för mig som är viktiga för dig 
och jag ska kunna ta med dom. Sen kommer jag in en stund senare, och då 
ska jag kanske då… tala om för dig att du ska ta av dig dina kläder för jag ska 
visitera dig, och har ett helt annat förhållande till klienten ... och då gäller det 
att den här relationen är på rätt sätt …. Det är ett stort ansvar hos individen. 
(Henrik) 

 
Klienterna kan ha svårt för gränsdragning och kan testa dina gränser eller 
utmana dig att gå över din egen gräns. Detta lyfter vikten av att uppträda 
professionellt och utmaningen är återigen balansen mellan ‘personlig men inte 
privat’. Ett exempel är klienter som flörtar med personalen, där det finns 
anställda som gillar uppvaktningen och därför har svårt att hantera situationen. 
Detta nämns vara närvarande under grundutbildningen: ”... det tycker jag 
faktiskt Kriminalvården är jävligt bra på, på sin grundutbildning, man pratar 
kring det här med hur man ska handskas med olika situationer, så man inte 
försätter sig i en sån konflikt“ (Saga). Det kan även vara svårt att veta vart 
klienten kommer ifrån, vad han eller hon “håller bakom sig” och vikten av att 
aldrig bli för avslappnad lyfts upp. En annan svårighet är att se klienter 
misslyckas utan att klandra sig själv på ett personligt sätt: 
 

Det är skittråkigt att se när de misslyckas! Det har man sett många som man 
tänker, att det här kommer gå bra den här gången. Och så kommer de tillbaka 
om ett halvår igen. Och det är så synd att se. För då känner man ju lite att man 
själv misslyckats lite också. Man jobbar ju ändå mot att de inte ska komma 
tillbaka. Det är ju någonting under den vevan som inte har lyckats … Man lär 
sig ju det också. Att man får ju inte tappa hoppet ändå. Man får hoppas på det, 
nästa gång kanske! (Ronja) 
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Den personliga aspekten kan utgöra problem även på andra sätt, då de 
personliga värderingarna måste kunna läggas åt sidan och klienterna ska 
behandlas lika oavsett vad för typ av brott som begåtts. Arbetet med de små 
sakerna måste också fortgå, exempelvis att säga “klienter” istället för fångar 
eller busar. Anställda bör anamma och ställa sig bakom detta. Erfarenhet är 
betydelsefullt i klientnära arbete: “... dom är så himla duktiga på att ta 
människor liksom och förklara på ett bra och tydligt sätt, leverera jobbiga saker 
på ett bra sätt” (Lilian). Något som kan vara betydligt svårare i de fall när 
klientärenden är en mindre del av arbetet. Anställda på KV måste också vara 
skickliga i mötet med klienterna, på grund av den bredd av problematik som kan 
finnas hos klienterna.  
 
Professionellt - kunskap och tydliga värderingar 
Det innebär att; hålla sina egna personliga värderingar utanför, behandla alla 
lika, vara lojal mot sin arbetsgivare och göra sitt bästa. Det inkluderar också att 
vara tydlig, förutsägbar och skyndsam. Att vara professionell ska även inkludera 
att vara kunnig i sitt område: “Vem vill gå till en läkare som inte är legitimerad? 
Vem vill bli behandlad i kriminalvården av människor som inte har utbildning i 
klientnära arbete?” (John). Det är väsentligt att kunna stå för ett beslut, ge ett 
tydligt svar eller att våga uttrycka att man inte vet och istället återkomma: 
 

Jag har haft kollegor som har hasplat ur sig svar, fast de inte egentligen vetat 
alls, det funkar inte. Du kan inte säga en sak och sen kommer du och säger en 
helt annan sak, då har du slagsmål sen. Det funkar inte. Du måste komma 
med rätt info från början. Därför tycker jag det är viktigt, just det här med 
kunskapen. Att man är noga med, man lovar ingenting, förrän man vet att 
man kan hålla det. (Ronja) 

 
Professionellt är att vara och klä sig korrekt samt följa de regler som finns: “ ... 
det som inte borde vara några konstigheter egentligen… jag gör det jag ska 
göra, på rätt sätt” (Henrik). Ärlighet och att använda ett bra språk är ett viktigt 
inslag: 
 

... är [jag] för högtravande så kommer klienten bara tycka att man är dum i 
huvudet och klienten kommer säga ‘jaja jaja, det måste du säga för att du är 
plit eller så’. Dom lyssnar inte. .… Men man måste se till att klienten förstår. 
… Det är där som professionaliteten kommer in, att du ändå säger det på ett 
sätt, där du är lojal med din arbetsgivare, samtidigt som du får fram 
budskapet. (Elin) 

 
Svårigheter med ett professionellt förhållningssätt 
De exempel i organisationen där anställda inte uppträtt professionellt visar att 
det finns svårigheter. Däremot behöver det nödvändigtvis inte innebära att dessa 
personer inte stått bakom värdegrunden, utan snarare att de exempelvis saknat 
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rätt verktyg eller att en annan väg lockat mer. Det kan vara svårt att fatta beslut 
om problemen beror på att man själv varit otydlig: 
 

Det är då det blir en konflikt liksom. Ju tydligare man har vart från början, att 
gör du såhär, så händer det såhär, och så blir en person arg och besviken och 
jävligt upprörd. Det är inte så himla ballt liksom, att vi skiter i det, vi kan vara 
kompisar nu. Då blir det en konflikt igen, för att man ska upprätthålla den här 
professionaliteten. Nu måste jag faktiskt säga, att det händer inte alltför ofta, 
men det är dom gångerna man kommer ihåg. (Saga) 

 
Värdeöverensstämmelse kopplat till professionalism finns det fördelar med: 
 

Sen det här med, om man tänker att vara professionell inom Kriminalvården. 
Allt som är olagligt, ska ju jag tycka inte är OK i min yrkesroll, och det tycker 
jag är busenkelt, för det tycker jag även i mitt privatliv, så många delar av den 
här professionaliteten, är jag så transparent i hur jag är som person. (Saga) 

 
En återkommande svårighet är att hålla sig borta från sina egna känslor, men det 
framhävs att oavsett får professionaliteten aldrig vara något man gör avkall från. 
Medmänsklighet kan också göra det svårt att fatta vissa beslut, exempelvis vid 
vetskapen att en person [anställd] har det svårt hemma: “Då är det liksom lätt 
att ömma för människan ... Men jag måste tänka på min profession och ha en 
sån hållning då“ (Sandra). 
 
Rättssäkert och pålitligt 
Rättssäkert och pålitligt anses delvis väva in i varandra. Rättssäkerhet är något 
självklart, då det måste finnas tillit till att rättsväsendet gör rättvisa 
bedömningar, även om anställda undrar vad som händer måste de alltid stå 
bakom besluten oavsett personlig åsikt: “Man har hört historier om kollegor, 
som har trott på klienten. Men det säger man ju inte till dom. Det ska man ju 
liksom aldrig göra” (Elin). Det är viktigt att vara medveten om alla aspekter i 
arbetet: 
 

… alltså man pratar om ett begrepp inom kriminalvården som heter otillåten 
påverkan. Många medarbetare svarar i en undersökning att de inte upplevt det. 
Och då blir jag mörkrädd kan jag säga. Om ja ska vara ärlig. För alla… Alla 
kommer på något sätt i sådana situationer, när någon person vill få en fördel. I 
grund och botten vill vi alla gå med vinst ur en situation liksom. Så om man 
säger att man inte har upplevt det, så tänker jag att man med all sannolikhet 
har upplevt det. Utan att man vet om det, eller har reflekterat kring det. (Saga) 

Det är väsentligt att följa de lagar och förordningar som finns för att allmänheten 
såväl som klienterna ska ha tillit till systemet. Rättssäkerhet omfattar även att 
alla ska behandlas lika oavsett vart i Sverige klienterna kommer. Hur du blir 
behandlad ska inte bero på vilken handläggare du får, vilket anses särskilt viktigt 
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i KV eftersom klienterna inte kan välja själva. Med hänsyn till medias 
rapportering, betonas att KV är professionella och pålitliga utåt: 

Jag tycker det är jättetråkigt med alla skriverier ibland, för oftast får man bara 
höra halva sidan. Och det är synd. För jag vet att vi kan göra bättre än det som 
står i tidningen. … det är till exempel rymningen som är det negativa, och det 
är det som kommer fram. Men man missar att Anders, 35 som missbrukat sen 
han var 15 är på gång med en högskoleutbildning, och kanske har ett jobb om 
några år. Man missar lite det, när man bara ser dom här små sakerna som 
händer. (Ronja) 

Sverige har generellt en hög pålitlighet, trots att media gärna vill vinkla det 
annorlunda. Exempelvis omnämns det faktum att Sverige hjälper andra länder 
utveckla en rättssäker kriminalvård. Mycket fokus i media läggs på anstalterna 
med dryga 4000 klienter, vilket gör det lätt att glömma de övriga 
verksamheterna, exempelvis frivården där ca 10000 personer står under 
övervakning: 

... det missar man många gånger i det här arbetet, utan det blir mer fokus på 
dom… anstaltsklientelet och det är den minsta delen av kriminalvårdens 
klienter. Dom är frihetsberövade på ett eller annat sätt, men det är ändå under 
kontrollerade former. Så när det gäller pålitligheten för att komma till den så 
handlar det också om att förstå och se hela kriminalvården, det är inte bara 
anstalt utan det är så mycket mer. (John) 

Organisationskultur och värdegrund 
Organisationskultur och värdegrunden är sammanlänkade: ”Utan värdegrunden 
så finns inte organisationen, och utan organisationen finns liksom inte 
värdegrunden. De går ju ihop i varandra” (Ronja). Om värdegrunden inte var 
formulerad, finns en uppfattning att KV ändå skulle arbeta på samma sätt, till 
följd av arbetets karaktär. Det krävs dock arbete med värdegrunden, det går inte 
att säga ‘så här ska vi jobba’ och slänga ut några nyckelord, utan det krävs mer 
konkreta tips. Vilket kan bli svårt då ordens innebörd kan vara olika på lika 
många sätt som antalet anställda. Det finns en uppfattning om att ledningen 
tycker detta [värdegrund] är viktigt att det följer med, vid exempelvis 
rekrytering. Många som söker sig till KV har ett genuint intresse för sättet de 
arbetar på, vilket tyder på att KV lyckats förmedla värderingarna de står för. 
 
KV anses delvis ha en mogen kultur med en positiv stämning, men eftersom det 
förekommer kränkning av både chefer och medarbetare försvårar det att säga att 
organisationskulturen är bra och alla mår bra. Storleken på KV utgör en 
svårighet att få den [organisationskulturen] bra, då varje person som anställs ska 
ha samma värdegrund. Värdegrundsarbetet påbörjades år 2006, men anses ändå 
ha följt med i tiden: 

Jag tycker att den har hängt med, och att man har jobbat vidare och tagit det 
ett steg längre. Nu är det mycket fokus på den statliga värdegrunden och vi 
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försöker knyta an till den och även den etiska koden och att man bryter ner 
våran ytterligare ett snäpp. Så det tycker jag de senaste åren att det har blivit 
en snäpp bättre. (Henrik) 

Det ligger en svårighet i att implementera en ny värdegrund, då det kan vara 
nytt, plötsligt och svårt att greppa. Visserligen arbetade KV med dessa frågor 
tidigare, men konkretisering av exempelvis nyckelord, möjliggjorde att 
diskussioner enklare kunde lyftas och underlätta människors lärande. Det 
behövs tid att förankra en värdegrund, men framförallt krävs en tydlig ledning 
som på något sätt tvingar ut värdegrunden i hela organisationen. 

Det uppfattas som att många anställda är stolta över att arbeta på KV externt, 
men kulturen internt är en annan på grund av att olika enheter har en distans till 
varandra och organisationen upplevs till viss del vara hierarkisk. Det finns även 
en maktobalans, där varje anställd ska veta sin plats i organisationen. KV 
betonar vikten av att de anställda respekterar varandra, är förutsägbara och så 
vidare, men anses vara sämre på att vara följsam mot sina anställda, på samma 
sätt som krävs att de anställda är mot klienterna. Det finns exempelvis en 
uppfattning om att det är mer vanligt inom KV att prata om PAN (Personal och 
Ansvarsnämnden) som ett underliggande “hot” att komma till om man gör fel. 
Något som sägs halvt på skämt, men med en gnutta allvar, vilket präglar 
kulturen på KV.  

Det kan finnas en uppfattning om att KV skulle präglas av en “machokultur”, 
vilket inte alls är fallet enlig en informant. KV var istället en hennes första 
arbetsplatser där genusperspektivet bland anställda tillämpades, där kvinnor och 
män exempelvis har samma möjligheter till karriärväg. Något som påpekas som 
fantastiskt med KV, något organisationen ska vara rädd om och bevara. 
Avslutningsvis uttrycks förhoppningen: 

… men jag hoppas verkligen att oavsett var du sätter din fot inom 
kriminalvård så präglas den av vår värdegrund. Alltså det är en del i den, hur 
du kan uttrycka det, organisationskultur. Att vi är professionella, rättssäkra, 
pålitliga, objektiva och så vidare. (John) 

DISKUSSION 
I detta kapitel sammanvävs teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning med det resultat 
som studien genererat.  Utifrån detta förs en diskussion och egna reflektioner lyfts fram kring 
resultatet. Därefter följer en metoddiskussion där kritiska resonemang angående studiens 
upplägg och genomförande diskuteras. Slutligen följer slutsatser och förslag på vidare 
forskning.  
 
Resultatdiskussion  
Likt föregående kapitel kommer resultatdiskussionen föras utifrån intervjuguidens fem teman.  
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Tema 1 - Värdegrund i allmänhet  
Värdegrund innebär ett förhållningssätt vilket är gemensamt för samtliga inom 
en organisation, det handlar om hur individer agerar och förhåller sig till andra, 
från kollegor och chefer till klienter, kunder och andra intressenter. Den ska 
även omfatta alla nivåer i organisationen. Etik och moral är kopplat till 
värdegrund, och informanterna beskriver värdegrunden som en moralisk 
kompass, där likabehandling, människors lika värde och respekt lägg stor vikt 
vid. Vilket kan anses vara i linje med forskningen om vad en värdegrund ska 
vara och innehålla. Lindell och Hartikainen (2001) skriver om värdegrund 
utifrån skolväsendet, men en parallell skulle även kunna dras mot andra 
verksamheter. Likt skolväsendet arbetar KV främst med människor, varför 
värdegrunden kan ses som extra viktig i dessa typer av verksamheter. 
Värdegrunden får inte vara för långt bort eller för svår att uppnå för de anställda, 
samtidigt som den ska vara ett mål som anställda kan arbeta mot och stå för. 
Den ska därför vara tydlig och enkel att förstå och förhålla sig till för 
individerna som omfattas av den. Ledningen har en nyckelroll i att få 
värdegrunden att följas av de anställda i en organisation, vilket både forskning 
och våra informanter framhäver. Trollestad (2000) förklarar att ledningen ska 
agera förebild för att visa allvar med sin ambition med värdegrunden. Samtidigt 
måste värdegrunden följa med tiden och hållas levande för att på så sätt kunna 
genomsyra organisationen. En åsikt som framhävs i linje med detta är att 
värdegrunden inte kan vara statisk eftersom både samhället och individer 
förändras.  
 
Tema 2 - KV:s värdegrund 
Organisatoriska värden ska ge en riktning för vilka beteenden som är acceptabla. 
De ska vara väldefinierade och distinkta så de anställda förstår och kan utföra 
sina handlingar i linje med dem. KV:s värdegrund och nyckelord beskrivs som 
tydliga, lätta att förhålla sig till och som en avspegling av den verksamhet som 
utförs. En moralisk kompass för hur de anställda ska agera, men värdegrunden 
går även att falla tillbaka på, till exempel om någon gör fel eller om det är 
osäkert hur man ska agera i en viss situation. Värdegrunden ger i det dagliga 
arbetet en riktlinje att förhålla sig till, vilket i sin tur minskar de anställdas 
osäkerhet. Det leder även till minskad rollosäkerhet då de med hjälp av 
värdegrunden vet sin roll i organisationen och hur de ska arbeta. Någon säger att 
det man gör, ska göras på rätt sätt och värdegrunden är en stor del av detta. 
Kanske kan en parallell dras här emellan: desto bättre, tydligare och 
lättförstådda värderingarna är, desto mer användbar blir värdegrunden? 
Värdegrundsarbetet kan tolkas vara komplext. Till exempel omnämns KV:s 
värdegrund som bra, samtidigt som det finns en avsaknad av exempelvis 
inkluderingen av olikheter såsom religiös och politisk åskådning, delar från 
diskrimineringsgrunderna och så vidare. Detta trots att värdegrunden enligt 
KV:s hemsida ska bygga på en av de statliga principerna om likabehandling. 
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Återkommande är dock att likabehandling är viktigt bland informanterna och i 
organisationen, varför vi ställer oss frågande till hur mycket en värdegrund 
egentligen kan innehålla? Den ska vara enkel och tydlig, samtidigt som den ska 
innehålla en rad olika tänkbara områden. Någon av de tillfrågade nämner en 
avsaknad av en mer lokal förankring, medan andra nämner hur 
‘Kriminalvårdens etiska kod’ ska vara just en sådan konkretisering, i form av 
tydliga fallbeskrivningar. Kanske är det så att arbetet måste ske aktivt i den 
bemärkelse som framkommer i resultatet, att en form av översättning måste 
göras till respektive verksamhet? Värdegrunden ska visserligen utgöra en 
riktning, men de anställda måste ta ansvar för vidare arbetet med den, en åsikt 
som faktiskt delas bland informanterna.  
 
Arbetet med att få värdegrunden att genomsyra organisationen är omfattande, 
komplext och inkluderar alla anställda. Att värdegrunden utgör basen i 
organisationen verkar vara det mest fundamentala och det är därför av stor 
betydelse att den finns och hålls levande. Det var betydelsefullt att KV var noga 
med att alla nivåer i organisationen fanns representerade när värdegrunden togs 
fram, vilket ligger i linje med resonemanget av Philipson (2011) och Trollestad 
(2000). Ett problem kvarstår dock då det på grund av att personalomsättningen 
på organisationen av naturliga skäl gör att det finns anställda som inte varit med 
och påverkat framtagandet. Eftersom KV attraherar personer som är intresserade 
av organisationens sätt att arbeta, kan rekryteringen vara ett bra sätt att ändå få 
in personer i verksamheten som ändå delar värderingarna redan initialt. 
Delaktigheten nämns som viktig, men det upplevs ibland av anställda som att 
alla beslut sker “över oss”, vilket tyder på en känsla av att inte vara delaktig. I en 
organisation med 11 000 anställda kan det vara svårt att se varje individ och 
dess åsikt, vilket även lyfts upp av en informant. Hon är av åsikten att 
organisationen inte är lika följsam mot sina anställda som man kräver att de ska 
vara gentemot klienter och kollegor, vilket skulle kunna utgöra ett problem. 
Trollestad (2000) framhäver vikten av att ledning och chefer agerar förebilder 
för organisationens värderingar, vilket är en viktig aspekt som inte får glömmas 
bort, framförallt inte av hänsyn till den åsikt som lyfts ovan.  
 
Chefens roll betonas i samband med den påverkansgrad en chef kan ha på sina 
medarbetare. Däri ligger ett stort ansvar att kunna förmedla värdegrunden och se 
till att den efterlevs, men det gäller i linje med Philipson (2011) att chefer är 
tydliga och kommunicerar värdegrundsfrågor eller liknande, trots att det kan 
vara svårt att få med den på agendan. Tiden är ett återkommande problem som 
nämns i dagens samhälle, men resultatet tyder på att det snarare handlar om att 
aktivt välja hur agendan ska se ut. Enligt Ryu (2015) är det en viktig uppgift för 
ledare i offentliga organisationer att främja engagemang för nya visioner och 
mål. Ledningen måste visa att dem menar allvar med sina ambitioner. Om inte 
ledningen själva visar det, hur ska då de anställda kunna följa efter? En tolkning 
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kan därför vara att arbetet med att förmedla värdegrunden ut i organisationen 
antas börja med att chefer och ledning föregår med gott exempel. Om inte annat 
i att agera förbilder då beteendet syns i allt man gör, från hur man klär sig till 
hur man bemöter andra och förhållningssättet överlag. Ju mer chefen förmedlar 
och efterlever värdegrunden, desto lättare blir det för de anställda att kunna stå 
för den och på så sätt sträva efter värdeöverensstämmelse. Det gäller dock att ta 
dialogen och kommunicera på ett sätt som lyfter vikten av värdegrunden och 
arbetet med den, för att organisationen ska kunna uppnå de positiva aspekter 
som en värdegrund kan ge. Till exempel kan anställda som får en bättre 
förståelse för vikten av värdegrund och att deras dagliga arbete är en viktig del i 
värdegrundsarbetet, lättare sträva efter värdeöverensstämmelse. Genom att visa 
att de anställdas arbete är meningsfullt, kan de anställda i sin tur känna en 
stolthet över sitt arbete, få en högre arbetstillfredsställelse, de kan identifiera sig 
med organisationen och så vidare. Resultatet visar på att anställda på KV 
troligtvis uppfattas som stolta över sitt arbete och sin organisation, vilket tyder 
på att KV lyckats att förmedla värdegrunden på ett positivt sätt.  
 
Samtidigt som ett stort ansvar ligger på ledning och chefer är det viktigt att 
reflektera över samtliga anställdas gemensamma ansvar för att föra 
värdegrundsarbetet framåt. Det framgår i resultatet att det åligger alla anställda 
att ta ansvar för värdegrundsarbetet. Men hur kan anställda involveras i 
värdegrunden på bästa sätt? Det framkommer av Philipson (2011) att 
kommunikation är en viktig faktor för chefer. Detta borde kunna härledas till att 
vara en viktig faktor även för medarbetare, sett till argumenten ovan om att alla 
anställda har ett ansvar i frågan. Det tål att funderas över hur stort ansvar som 
bör läggas på cheferna. Det är trots allt troligtvis en mindre del av de totalt 
11000 anställda som är chefer, men desto fler som arbetar i övriga befattningar. 
Är det då inte väsentligt att ansvaret även ligger på resterande anställda ute i 
verksamheten? Är värdegrunden och vikten av att den genomsyrar 
organisationen endast i ledningens och chefernas intresse? Flera av de tillfrågade 
uttrycker att värdegrunden och nyckelorden syns tydligt i både 
förhållningssättet, men även i hur de utför sitt dagliga arbete med klienter och i 
andra ärenden. Kan det vara så att värdegrunden genomsyrar organisationen, 
men att den inte är tydligt observerbar? Tolkningen av resultatet och känslan av 
undersökningen i sin helhet ger en uppfattning om att värdegrunden finns mer 
eller mindre finns närvarande i organisationen beroende på vilken typ av arbete 
de anställda utför och vilken befattning de har.  
 
Bland de tillfrågade lyfter man även vikten av att värdegrunden inte får stanna 
vid en pappersprodukt. Utifrån resultatet kan en tolkning vara att värdegrunden 
återigen syns i förhållningssättet. Den används i praktiken på så sätt att den finns 
levande i diskussioner kring områden som omfattas av värdegrunden, 
exempelvis etik och moral. Det finns material tillhanda att använda som 
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underlag för diskussion, exempelvis den etiska koden. Några av de tillfrågade 
nämner mer explicit och är av åsikten att materialet är bra och använder sig av 
dessa i respektive verksamhet. Däremot framkom en skillnad i chefernas syn på 
materialets användbarhet, i jämförelse med de som arbetar ute i verksamheten. 
En av informanterna från den klientnära verksamheten berättade att hon känner 
till att dokumenten finns, då grundutbildningen innehöll en genomgång av dem. 
Det framkommer från de informanter som arbetar i den klientnära verksamheten 
att de inte använder materialet i deras dagliga arbete. En fråga att ställa sig är för 
vem dokumenten är producerade? Är de till för alla anställda eller mest för 
cheferna? Hur ska värdegrunden kunna genomsyra organisationen, om 
diskussionen och materialet som finns tillhanda inte når hela vägen ut? 
 
Hur får man en så stor organisation som KV att ena sina 11000 anställda mot ett 
gemensamt mål och gemensamma värderingar? Eftersom 
värdeöverensstämmelse är viktigt och genererar flera positiva utfall, såsom 
arbetstillfredsställelse och minskad personalomsättning (Edwards & Cable, 
2009; Watrous et al., 2006), är det en viktig fråga att ställa sig. Organisationer 
överlag möter utmaningar vad gäller värdeöverensstämmelse mellan individens 
och organisationen. Philipson (2004) förklarar dock att en grupp människor inte 
behöver argumentera för, eller ta emot lika mycket kritik som en enskild individ, 
varför det kan vara lättare att värdera något på ett sätt i en grupp men sedan på 
ett annat sätt individuellt. Detta anser vi är en utmaning framförallt för stora 
organisationer som KV. Hur ska en värdegrund vara utformad för att 11 000 
anställda ska anse att deras personliga värderingar stämmer överens med de 
värderingar som slås fast av KV? Samtidigt kan man ställa sig frågan: Vem är 
värdegrunden till för? Anställda? Allmänheten? Klienterna? Om organisationen 
sedan lyckas med att utforma en bra värdegrund, finns det ytterligare ett 
problem: Även om individer står bakom värdegrunden, behöver inte det betyda 
att de helt och fullt alltid agerar i linje med den. I KV har det skett, och kommer 
förmodligen fortsätta ske, händelser som strider mot värdegrunden, hur mycket 
sådana händelser än försöker förutspås. Under en intervju framförs åsikten att 
det inte behöver betyda att individer inte står bakom värdegrunden, utan att de 
helt enkelt lockas att välja en annan väg. Det är svårt att säga vad det beror på; 
kommer individuella värderingar i konflikt med organisationens? Eller beror det 
på att individuella värderingar i mångt och mycket påverkas av sociala normer 
och förväntningar som ligger utanför arbetsrollen? Enligt en åsikt blir 
arbetsrollen och den privata rollen allt svårare att hålla åtskilda. Sociala medier 
nämns som en “ny” utmaning för organisationen, det kan dock vara värt att ha i 
åtanke att det även kan vara en utmaning för individen. Att arbeta i en offentlig 
myndighet innebär att representera sin organisation även i sitt privatliv, något 
som organisationen aldrig kan styra, men som kan påverka myndigheten 
negativt, då allmänhetens förtroende för dem minskar när medarbetare agerar på 
ett felaktigt sätt. Hur kan rollerna balanseras och hur ska organisationen arbeta 
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för att få sina medarbetare att agera på rätt sätt, utan att kliva på deras privata 
roll? En mycket komplex fråga som inte bara KV utan flertalet organisationer 
troligtvis utmanas av, eller kommer utmanas av framöver. En annan synvinkel 
på problematiken med värdeöverensstämmelse är att det inte endast beror på 
själva formuleringen av värdegrunden och värdegrundsarbetet. Det kan även 
bero på de komplexa faktorer som finns i arbetet i sig, varför man behöver ställa 
sig frågan om hur stor påverkan arbetets komplexitet har för att, i alla 
situationer, agera korrekt. Hur ser arbetet ut? Vilka situationer, händelser eller 
tillfälligheter kan försvåra för individer att agera i linje med organisationens 
värden? En fråga som kan vara viktig att fundera över i samband med 
diskussioner kring etik och förhållningssätt.  
 
Personliga känslor återkommer i olika utsagor, vilket kan vara en stor 
påverkansfaktor på huruvida värdegrunden efterlevs eller inte. Exempel ges på 
att vårdare kan få olika typer av känslor för de intagna (kärlek, omtänksamhet, 
medlidande) som måste hållas åt sidan för att behålla professionaliteten. Något 
som är lättare sagt än gjort och beskrivs som en utmaning i det klientnära 
arbetet. Hur ska de anställda som arbetar klientnära på bästa sätt ge avkall på 
sina känslor, utan att för den delen tappa målet med att vara ‘personlig men inte 
privat’? Vissa delar av att arbeta klientnära beskrivs vara något som de anställda 
lär sig med tiden. Det kanske ligger en sanning i att övning ger färdighet, vilket 
talar för att erfaren personal är betydelsefulla och avgörande avseende att 
kvalitetssäkra arbetet som utförs. Det kan därför vara av värde att fundera vidare 
på hur den kunskap som erfaren personal innehar, bäst kan överföras till 
nyanställda. Om erfarenhet har en hög påverkan, torde timvikarier som inte 
genomgått grundutbildningen vara ett problem som behöver lyftas. För att dessa 
personer ska få en chans att snabbt göra ett bra arbete, som precis som för 
resterande anställda ska ske i linje med värdegrunden, kanske en mindre 
utbildning i de etiska frågorna och värdegrunden är nödvändig, utöver den 
lokala introduktionen.  
 
Utrymmet för diskussion och reflektion kring värdegrund är något som 
informanterna reflekterar över. Utifrån de informanter som arbetar i den 
klientnära verksamheten, kan en tolkning vara att det informella mötet mellan 
kollegorna är platser där de etiska situationerna diskuteras, men att det inte finns 
något direkt formellt forum, vilket skulle kunna vara ett eventuellt 
utvecklingsområde. APT och andra möten beskrivs av flera informanter, men 
detta framförallt av de personer som arbetar i kontorsverksamhet, exempelvis 
som chef. Kanske kan ett mönster utläsas här? Kanske beror utrymmet för 
diskussion och reflektion på hur det dagliga arbetet ser ut för de anställda och 
därför påverkar var, när och hur det sker? 
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KV:s grundutbildning ser ut att lyckas i arbetet med att de anställda ska lära sig 
verksamhetens vision, mål och värdegrund, vilket är något som Ryu (2015) 
skriver är viktigt i offentliga organisationer. Det är dock tvetydigt hur väl KV 
egentligen har lyckats förmedla värdegrunden i hela organisationen, då vissa 
anser att den är allmänt känd medan andra uttrycker att den inte alltid är riktigt 
tydlig. I sitt dagliga arbete är det inte alla som tänker på värdegrunden eller 
känner att de känner till den, trots att flera av informanterna faktiskt pratar om 
värdegrunden på olika sätt kopplat till sina arbeten. Samtidigt upplever vi, 
utifrån de dokument vi samlat in från KV, att KV har lagt ner tid och arbetar 
aktivt för att värdegrunden ska vara levande. Bland annat genom den etiska 
koden material som ska vara praktiskt användbar för att föra diskussioner. Något 
som är återkommande som en viktig faktor för att värdegrunden ska hållas 
levande. Detta kan tänkas ligga i linje med det Trollestad (2000) betonar om att 
värdegrundsarbete inte får vara en engångsinsats, då diskussion torde vara en del 
i att hålla arbetet levande. Värdegrundsarbete måste vara kontinuerligt för att 
kunna brottas med olika typer av problematik på rätt sätt.  
 
Tema 3 - Värdegrundens användning  
Värdegrundens användning och hur den genomsyrar verksamheten uppfattas 
olika av informanterna. Detta kan tänkas bero på att det är olika delar av 
verksamheten som representeras, men även att den är olika tydlig beroende på 
verksamhet enligt utsaga. Värdegrundsarbetet bör hållas levande, såväl 
forskning som utsagor talar för det. Arbetet ska omfatta att teori överförs till en 
praktiskt fungerande verklighet och i KV kan värdegrunden sägas vara betydligt 
mer praktisk utifrån våra informanter, även om det finns mycket teoretiskt 
material att hämta. Arbetet har pågått sedan år 2006 och tio år senare är arbetet 
fortfarande levande och utvecklas varför KV har, precis som Trollestad (2000) 
säger, låtit värdegrundsarbetet ta tid för att lyckas. Lindell och Hartikainen 
(2001) skriver att värdegrunden ska genomsyra organisationen och att det ska 
finnas en värdeöverensstämmelse för att de begrepp som ingår i värdegrunden 
blir allmängiltiga och stabila över tid. KV arbetade med de frågor som 
värdegrunden innehåller idag, innan värdegrunden formulerades konkret år 
2006, vilket kan ses som att KV lyckats fånga upp värdegrunden på ett bra sätt. 
Användningen syns även i de diskussioner som förs kring etiska dilemman som 
uppstår. Inte heller här beskrivs värdegrunden som något man diskuterar 
ordagrant, utan snarare att diskussionerna på något sätt bottnar i de värderingar 
organisationen står för. Vi tolkar detta som ytterligare ett exempel på att 
värdegrunden finns representerad i tänkandet hos medarbetarna. Återkommande 
är även intresset för KV:s vision ‘Bättre ut’, vilket kan tolkas som att det finns 
en tydlig förankring i praktiken till visionen, något både Trollestad (2000) och 
Ryu (2015) betonar som viktigt för en organisation.  
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Tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan privat och offentlig 
sektor och att det finns vissa värden som är mer specifika beroende på sektor. 
Den studien är genomförd i Nederländerna (Van der Wal et al., 2008), men 
några av värdena framkommer som viktiga även i vår studie varför en tolkning 
kan vara att det ändå finns stora likheter. Laglighet märks tydligt i flera 
resonemang om att de ska följa de lagar, förordningar och andra riktlinjer som 
gäller för myndigheten och verksamheten. Att vara opartisk tolkar vi som vikten 
av att klienterna ska bli behandlade på samma sätt oavsett var i landet du 
kommer. Vi anser även att en del i opartiskheten ligger i att arbeta klientnära 
samtidigt som den professionella rollen ska bibehållas. Arbetet ska kunna 
utföras utan att “ta någons parti”. Exempelvis nämns att det skett situationer där 
anställda utnyttjat den ställning de har på KV. Andra pekar på situationer där det 
kan vara svårt att hantera huruvida något är en muta eller inte, till exempel att bli 
bjuden på fika under ett utredande hembesök. Det framkommer tydligt att mutor 
inte är tillåtet och att anställda måste reflektera över sådana situationer i sitt 
arbete. Kompetens är också en viktig aspekt, något som flera av informanterna 
nämner i form av att anställda på KV ska vara kunniga inom sitt område. 
Ansvarsskyldighet omfattar i vår mening flertalet faktorer, bland annat att 
allmänheten, samhället och medborgarna ska ha förtroende för myndigheten, 
vilket gör att anställda behöver ta ansvar för hur de agerar i sin roll som 
statstjänsteman. Något som även kan kopplas till tillförlitligheten. I 
datamaterialet betonas också att det är viktigt att tänka på detta eftersom KV är 
en skattefinansierad verksamhet.  
 
Tema 4 - Möjligheter/Hinder med värdegrund  
Om organisationer inte har en värdegrund eller uttalade värden, kan det orsaka 
att organisationer enbart byggs på de anställdas värderingar, vilket nämns som 
en risk av både informanterna och Philipson (2011). Det är något som inte skulle 
fungera i en så stor organisation som KV, framförallt med hänsyn till arbetets 
karaktär. Andra informanter nämner tvärtom, att detta är frågor som KV 
arbetade med innan värdegrunden konkretiserades och att just arbetets karaktär 
istället varit anledningen till att samma värderingar ändå skulle finnas i 
organisationen. Att värderingarna konkretiserades möjliggjorde istället 
diskussioner och skapade en gemensam riktning för att höja kvaliteten i 
organisationen, framförallt utifrån ett samhällsperspektiv. Vikten av att 
organisationen förmedlar sina värderingar externt återkommer. En tanke som 
väcks är huruvida en värdegrund kan ses som en modefluga vad gäller 
marknadsföring av organisationer? Eller är det extra viktigt för KV på grund av 
att de är en offentlig myndighet där det krävs en öppenhet och samhällets 
förtroende är väsentligt?  
 
Enligt Lindell och Hartikainen (2001) kan bristen på en gemensam värdegrund 
leda till exempelvis kränkningar. I relation till vårt resultat nämnde en av 
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informanterna att kränkningar existerar trots värdegrunden. En tolkning är att 
även om värdegrunden syftar bland annat till att förhindra negativa utfall, går 
det inte att styra till 100 % att det inte kommer förekomma. Trots att 
värdegrunden på KV generellt anses genomsyra organisationen och är allmänt 
känd i verksamheten, händer det enligt uppgift att individer blir kränkta, även 
kollegor emellan. Här spelar individens värderingar återigen in, vilka en 
organisation varken kan styra eller förutse hur de kommer påverka individens 
attityd och beteenden, framförallt inte om man följer resonemanget av Ryu 
(2015) att de kan förändras eftersom de påverkas av sociala normer och 
förväntningar. En annan aspekt är återigen det faktum att KV är en 
skattefinansierad verksamhet, vilket gör det viktigt att arbeta med värdegrunden 
för att eventuellt kunna minska personalomsättningskostnaden. Något som är ett 
positivt utfall enligt Watrous et al. (2006): om organisationen skapar 
förutsättningar för att de anställda ska känna att deras arbete uppnår ett högre 
syfte, kan de anställda hjälpa organisationen att minimera 
personalomsättningskostnad. Edwards och Cable (2009) lyfter att faktorer som 
exempelvis tillit och kommunikation fungera i förening med varandra. Utifrån 
ovanstående resonemang skulle en tolkning vara att följande kedja kan tänkas 
skapas: Organisationen kommunicerar värderingar utåt → anställda söker sig till 
organisationen av rätt anledning → arbete med att ena värderingarna→ ökad 
tillit → ökad arbetstillfredsställelse och identifiering med organisationen → 
avsikten att stanna inom organisationen ökar. 
 
Trollestad (2000) nämner att värdegrundsfrågor kan vara svåra att prata om med 
hänsyn till dess personliga karaktär. Enligt våra informanter verkar detta dock 
inte vara ett problem inom KV, men en inte ovanlig åsikt är att diskussionen 
behöver hållas levande och arbetas aktivt med för att det också ska ske naturligt. 
Philipson (2011) betonar att organisationen behöver kunna hantera etiskt 
känsliga frågor och dilemman, vilket KV kan tolkas göra på ett positivt sätt, 
bland annat genom att ta fram de underlag som finns tillgängliga för de 
anställda. För KV som arbetar med särskilt utsatta människor ser vi det som 
extra viktigt, då det kan uppstå situationer som kan vara etiskt svåra att förhålla 
sig till eller som individ veta hur man ska agera i. Återigen är diskussionen 
viktig då det i alla lägen inte bara går att luta sig tillbaka på värdegrunden som 
sådan. Diskussioner öppnar upp för lärande, men utan dessa finns det inte 
utrymme för utveckling, varken för individen eller organisationen. Då riskerar 
även värdegrunden och värdegrundsarbetet att stagnera.  
 
Watrous et al. (2006) skriver även att värdegrunden kan hjälpa till att skapa 
lyckade mellanmänskliga interaktioner. För KV:s del kan det synas i de 
anställdas förhållningssätt i mötet med olika individer, exempelvis kollegor, 
klienter, chefer, medarbetare, utomstående personer eller andra intressenter och 
så vidare. Värdegrundsarbetet ska också märkas i olika företagsprocesser skriver 
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Trollestad (2000), vilket flera av informanterna uttrycker stämmer överens med 
KV. En åsikt är att värdegrunden är en väsentlig del under både rekrytering och 
genom hela anställningsprocessen. Här anser några informanter att de individer 
som faktiskt kommer på anställningsintervju verkar ha ett genuint intresse för 
verksamheten, vilket kan tolkas som att KV har lyckats förmedla värdegrunden 
utåt utifrån vad William (2012) beskriver. En öppen dialog krävs enligt 
Trollestad (2000) för att uppnå gemensamt lärande och för att anställda ska 
kunna närma sig varandra oberoende av profession och verksamhetsområde. En 
åsikt är att vissa delar i värdegrunden, specifikt gällande nyckelorden, kan skilja 
sig åt i innebörd beroende på var och vad anställda arbetar med. Därför är det 
viktigt med en slags översättningstabell, för att på så vis kunna öka de anställdas 
förståelse, lärande och att kunna närma sig varandra och inte bara kunna möta 
sina klienter på ett bra sätt, utan även sina kollegor och medarbetare. 
 
Tema 5 - KV:s Nyckelord  
Nyckelordens relevans varierar beroende på inom vilken del av verksamheten 
informanterna arbetar. Flera informanter uppger att det inte går att rangordna 
nyckelorden, att alla är relevanta på sitt sätt. Tanken med att översätta 
värdegrunden till respektive del av verksamheten återkommer, vilket skulle 
kunna vara svaret på hur nyckelorden kan bli relevanta för alla delar av 
verksamheten. Att arbetet är aktivt blir än tydligare i dessa sammanhang, vad 
gäller värdegrundens användbarhet. Värdegrunden kan antas bli mer användbar i 
varje specifik del av verksamheten, i takt med att verksamheterna faktiskt 
arbetar med värdegrunden och dess innehåll. Nyckelorden ses även som ett bra 
förtydligande av värdegrunden, vilket bekräftar att arbetet med att konkretisera 
värdegrunden har nått en viss framgång. Visionen återkommer i sammanhanget, 
vilket visar på en uppfattning om att värdegrund och vision hänger ihop och att 
det finns någon form av samband dem emellan.  
 
Det råder en relativt stor enighet kring vad “klientnära” innebär. Det som 
beskriver ordet klientnära: ‘personligt men inte privat’, är återkommande som en 
förklaring på begreppets innebörd. Närheten till klienterna, modet att möta varje 
person med respektive bakgrund och problematik, men även att tro på 
människans förmåga återkommer. Det faktum att det råder en relativ enighet 
kring innebörden, torde tyda på att KV lyckats kommunicera liknande saker till 
olika delar av verksamheten, olika befattning och olika individer. Gränssättning 
omnämns av flera personer som en utmaning, som varierar från person till 
person, en viktig del som KV arbetar med och lyfter fram på grundutbildningen 
enligt en av informanterna. Att inte respektera varandras gränser kan resultera i 
allvarliga konsekvenser, varför det är viktigt att organisationen fortsätter arbeta 
med dessa frågor. Även här beskrivs det vara något man lär sig med tiden, vilket 
ur två perspektiv utgör en nackdel för timvikarier, de har inte lika mycket 
erfarenhet och de genomgår inte grundutbildningen som omnämns som nyttig 
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och viktig i sammanhanget. Återigen återkommer tanken om att timvikarierna 
kan tänkas behöva stå i fokus som ett tänkbart förbättringsområde för KV.  
 
En tanke som väckts är den komplexitet som ligger i motsättningen mellan 
‘personligt men inte privat’. Personligt men inte privat nämns återkommande 
som en viktig aspekt, men under uppsatsarbetets gång har vi kommit till insikt i 
vilken utmaning det måste vara för de anställda att upprätthålla balansen mellan 
dessa i det klientnära arbetet. Anställda borde rimligtvis brinna för den enskilda 
människan och dess förbättring, speciellt de som arbetar i den klientnära 
verksamheten. Här kastas du mellan hopp och troligtvis även en viss känsla 
hopplöshet när en klient ändå kommer tillbaka. Att detta händer är svårt att 
undvika, men att behålla hoppet, börja om från början, bygga en relation och på 
nytt planera för vägen mot ‘Bättre ut’, det är en utmaning som de anställda 
möter till vardags. Vi imponeras över förhållningssättet som syns tydligt i 
samtalet med de personer som arbetar klientnära, men också över att detta 
faktiskt verkar genomsyra alla våra informanters inställning.  
 
Innebörden av professionellt är relativt samstämmigt hos informanterna. Det 
omnämns innebära att vara kunnig, tydlig och korrekt och även att vara just 
‘personlig men inte privat’. Även här kan KV ses som förhållandevis 
framgångsrik i att ena sina anställda kring värderingarna, även om det finns 
exempel på när anställda inte uppträtt professionellt. Balansen mellan individens 
värderingar och organisationens värden har tidigare diskuteras, men det tål att 
återigen nämnas hur svårt det är för en stor organisation att till 100 % veta att 
deras anställda står bakom, och i alla situationer agerar utifrån värdegrunden. 
Arbetet med diskussioner kring olika etiska dilemman, och dess fortgående kan 
vara en viktig del i att tydliggöra hur en anställd enligt organisationen förväntas 
agera, men även att upptäcka eventuella anställda som har ett avvikande 
förhållningssätt i vissa situationer. Det är viktigt att skapa ett öppet klimat där de 
anställda vågar tillrättavisa eller hjälpa varandra i att agera på rätt sätt.  
 
Vad gäller de övriga två nyckelorden, pålitligt och råttsäkert, anses dessa till 
viss del vävas in i varandra, men båda nämns som viktiga och till viss del 
självklara för verksamheten som sådan. Något intressant som framkommer är 
synen på media och hur verksamheten vinklas. Vissa informanter uttrycker att 
medias rapportering gör att förtroendet för KV skadas, framförallt hos 
allmänheten, men att det som rapporteras ibland är orättvist gentemot 
verksamheten i stort. En tolkning är att det finns en viss besvikelse bland de 
anställda som uppfattas vara mycket stolta över det arbete de utför. Flera nämner 
att det är mycket fokus på anstaltsverksamheten, men att media missar det stora 
klientel som hanteras i exempelvis frivården, eller de personer som faktiskt 
lyckas komma ‘Bättre ut’ trots lång- eller korttid problematiska förhållanden.  
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Organisationskultur  
Organisationskulturen förändras ständigt, precis som Trollestad (2000) skriver, 
vilket är en anledning till att arbetet med värdegrunden måste fortgå och 
utvecklas i samma takt, för att inte bli oaktuell. Organisationskultur och 
värdegrund har en nära anknytning enligt informanterna. Det framkommer av 
informanternas berättelser att den formulerade och dokumenterade delen av 
värdegrunden finns, men att det inte får fastna där. Samtidigt finns värdegrunden 
“dold” i informanternas sätt att prata och resonera. Det framkom även en viss 
osäkerhet kring att det eventuellt finns en “tyst kultur” i KV som kanske inte 
ligger helt i linje med den nuvarande värdegrunden. Till exempel nämns PAN 
som ett slags hot. Något som kan kopplas till det Trollestad (2000) skriver är en 
negativ faktor med värdegrund, då de anställda kan känna sig tvingade att 
bekänna sig till värdegrunden. Samtidigt har KV: värdegrund ett fokus på 
människan och klienterna, den är inte bara till för de anställda, utan den är 
mycket till för att klienterna ska bli bemötta på ett så bra sätt som möjligt. Enligt 
informanterna verkar det finnas en god kultur, där det finns 
värdeöverensstämmelse både horisontellt och vertikalt. Det kan dock vara svårt 
att säga att organisationskulturen är toppen och att alla mår bra. Flera 
informanter nämner att organisationen är hierarkisk och någon tycker att 
organisationen är sämre på att ta hand om sina anställda, än vad organisationen 
kräver att de ska vara mot klienterna. Här går det att dra en slutsats om att bara 
för att det finns värdeöverensstämmelse, vilket Philipson (2011) definierar som 
god kultur, betyder det inte att allt som ingår i kulturen är bra eller fungerande. 
Hur samhället och andra intressentgrupper värderar verksamheten spelar även en 
viss roll i kulturen. För KV är denna aspekt otroligt viktig. Det måste finnas 
förtroende för KV från alla håll, medarbetare, klienter och samhället, varför 
värdegrunden också har en så viktig roll i det dagliga arbetet. Som medborgare 
måste man därför ha en kritisk inställning till exempelvis medias rapportering. 
 
Metoddiskussion 
Undersökningsmetoden var väl avvägd i enlighet med vad Patel och Davidson 
(2011) skriver om ämnet. Intervjuer gav oss goda möjligheter att få ut en 
variation av svar, i linje med hermeneutiska utgångspunkten. Den 
semistrukturerade intervjun om värdegrund gav upphov till en mängd utsagor av 
kvalitativ natur om begreppet värdegrund i samtalen med informanterna.  
 
Datainsamling 
Uppsatsens begränsning i form av tid och utrymme kan ha påverkat vilken 
information som inkluderats och/eller utelämnats i litteratursökningen. Det går 
alltid att hitta mer information om så önskas, men vi har försökt få med en 
optimal blandning av teorier och tidigare forskning. Eftersom vi använt oss av 
olika typer av datakällor, borde detta kunna ge en varierad bild av begreppet 
värdegrund. Vi upplevde det dock svårt att hitta information angående statistiskt 
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säkerställda positiva/negativa utfall av värdegrundsarbete. Vi anser ändå att vi 
hittat och kan presentera relativt ny och aktuell forskning om det aktuella ämnet 
av relevans i dagens samhälle.  
 
KV:s hemsida var enkel att manövrera, med hög tillgänglighet för information 
om KV. De dokument vi använt oss av utgör ett komplement till övriga 
datakällor. Dokumenten har varit i fokus på sätt att de legat till grund för vår 
undersökning, då vi delvis velat se om, och i så fall på vilket sätt, de är 
användbara för de anställda. Vi var under intervjuerna noga med att inte avslöja 
för mycket information från och om dokumenten förrän vi kunnat avgöra om de 
varit kända eller inte av informanterna. 
 
Målet var att intervjuerna skulle vara mer i samtalsform snarare än fråga-svar. 
Att inte ställa exakt samma frågor till samtliga informanter kan dock ses som ett 
kvalitetsproblem, då intervjuerna inte blir helt jämförbara. En semi-strukturerad 
intervjumetod var att föredra då vi var ute efter att locka fram olika aspekter på 
värdegrund. En annan svårighet med intervjuerna var att lämna utrymme för 
eftertanke och tystnad. Även om intervjuaren är medveten om att tystnad kan 
vara effektivt för att få utvecklande svar, är det en obekväm situation som är av 
vikt att träna på som intervjuare, för att känna sig mer avslappnad när sådana 
situationer uppstår. Intervjuguiden som sådan fungerade bra som verktyg i form 
av att slutprodukten användes under intervjuerna. Några av frågorna upptäckte 
vi var svårare för informanterna att svara på, varför omformulering eller 
uteslutning av frågor har skett under tiden. Vi upplevde att vi varken hade för få 
eller för många frågor, så tidsmässigt kom flera av intervjuerna att bli ungefär 
lika långa. Om en variation föreligger beror den på hur uttömmande eller 
kortfattat informanterna svarat.  
 
Platsen för intervjuerna har oavsett intervjuform, telefonintervju eller fysiska 
möten, inte utgjort något problem. Samtliga intervjuer har kunnat genomföras 
som planerat utan yttre störningar. Valet av intervjuformer har inte heller 
påverkat ljudinspelningen. Samtliga ljudinspelningar har haft så pass bra 
ljudkvalitet att ingen information har missats och intervjuerna har kunnat 
transkriberas till fullo. Varför vi anser att det innehållet vi fångat utifrån 
ljudinspelningarna och transkribering är tillförlitligt.   
 
Urval och undersökningsgrupp 
Vi uppnådde målet med att hitta personer som har olika befattningsnivåer, vilket 
vi anser är positivt. I förhållande till vårt problemområde anser vi att 
undersökningsgruppen gett en relativt representativ bild angående värdegrund 
inom KV. Att ha en blandning av befattningsnivåer var positivt för att utvinna 
olika perspektiv på värdegrund och värdegrundsarbete. En svårighet gällande 
missivbrevet under förberedelsefasen var att det ska innehålla information om 



 45 

undersökningen, men vi tyckte det var svårt att avgöra hur mycket information 
som skulle lämnas ut. Vi nämnde att vi ville studera organisationens värdegrund 
men inte mycket mer än så, för att på så sätt få informanternas egna och 
spontana version av värdegrunden i KV. Två av informanterna nämnde att de 
läst på inför intervjun, vilket kan tänkas öka tilltron för vad de säger om 
värdegrund. Det kan dock inte uteslutas att detta skett även hos de övriga 
informanterna. 
Bearbetning och analys av data 
Vi har i linje med den inspiration som hämtats från hermeneutiken försökt 
belysa de olika nyanser och tolkningar vi ansett vara relevanta i förhållande till 
vår uppsats problemområde och syfte. Att ha informanter som har olika 
befattningsnivåer har gett oss en inblick i värdegrundsarbetet på KV. Vi anser 
att vi lyckats få fram differentierade och djupa svar som möjliggjort för oss att 
fånga upp och ge en beskrivning av värdegrunden och hur värdegrundsarbetet 
fungerar inom KV.  
 
Att transkribera intervjuer är svårt och tidskrävande, framförallt på grund av 
ovana, samtidigt som det är väldigt lärorikt. Det var definitivt positivt att göra så 
noggranna transkriberingar, eftersom det möjliggjorde att på ett bättre sätt kunna 
återge så korrekt information som möjligt och att kunna granska materialet 
upprepade gånger om så behövdes. Något vi utnyttjade vid ett antal tillfällen när 
vi var osäkra på citat, formuleringar eller liknande. Trots att vi kom överens om 
hur vi skulle gå tillväga så fanns det skillnader i hur transkriberingarna såg ut i 
slutänden, vilket kan bero på ovana och att vi har olika sätt att arbeta. Dock 
rörde det främst formuleringar av olika typer av pauser snarare än innehållet från 
informanterna, vilket vi därför inte anser har påverkat kvaliteten. Det var svårare 
att transkribera telefonintervjuerna på grund av ljudkvaliteten. Eftersom vi hade 
planerat för att transkribering skulle ta mycket tid utgjorde detta inte något 
större problem, annat än att transkribering av telefonintervjuerna var i praktiken 
mer tidskrävande än de fysiska mötena.   
 
Vi utgick från intervjuguiden vid bearbetning av datamaterial, vilket för oss var 
en bra utgångspunkt då det möjliggör för både oss och läsaren att följa den tratt-
struktur av information vi velat få fram. En svårighet var dock att välja ut 
relevant information och sedan beskriva den på ett förståeligt sätt utan att tappa 
innehållet. Vi anser dock att vi lyckats få med synpunkter från samtliga 
informanter. När datamaterialet sedan skulle reduceras till en innehållsrik text 
med påståenden/satser, var det även här en klurig balans mellan reduktion och 
viktigt innehåll. Under denna process märkte vi av vikten av att ta en paus från 
bearbetning av texten i sin helhet för att kunna se med nya ”ögon” och på så sätt 
förbättra texten. Vidare var det även värdefullt att få hjälp av vår handledare för 
att få ytterligare synpunkt på hur vi skulle kunna gå tillväga för att förbättra 
kvaliteten på det slutgiltiga resultatet.  



 46 

Kvalitetskriterier och etiska aspekter 
Vi har förhållit oss till de forskningsetiska regler och kvalitetskriterier som 
finns. Vi har i uppsatsen redogjort för en så autentisk bild som möjligt av både 
vår forskningsprocess i sin helhet och utifrån de svar som intervjuerna har 
genererat. En aspekt värd att nämnas berör samtyckeskravet. Av de sex 
informanterna som organisationen själva valt ut är vi inte insatta i hur de 
tillfrågats att delta, men samtliga har blivit informerade om studien via ett 
missivbrev. Ytterligare en aspekt rör konfidentialitetskravet, vilket vi upplevt 
vissa svårigheter med. I den mån vi kan har vi försökt undvika att utelämna 
sådan information som riskerar identifiering av informanterna i uppsatsen. 
Informanterna har fått möjlighet att läsa igenom sin transkribering och resultatet 
med fiktiva namn samt att vi har dubbelkollat med personer vi varit osäkra 
angående vilken information som kan lämnas ut. Vi tror dock att konfidentialitet 
är svårt att säkerställas till 100 procent.  
 
Slutsats  
Generellt sett är uppfattningen att samtliga anställda känner till KV:s 
värdegrund, om inte ordagrant så i berättelser och utsagor. Värdegrunden 
genomsyrar förhållningssättet hos informanterna, även om alla inte är medvetna 
om den. Någon skillnad i uppfattning och upplevelse av värdegrunden beroende 
på befattning kan inte utläsas i stor bemärkning. Möjligtvis kan ett mönster 
utläsas, där de personer som inte arbetar klientnära pratar om hur arbetet ska 
utföras, medan de som arbetar klientnära pratar mer specifikt om hur de faktiskt 
utför sitt arbete, vilket kan härröras till befattningarnas natur. Det går utifrån 
utsagorna att förstå vilken grundtanke som ligger bakom KV:s arbete, vilket 
bottnar i principen om likabehandling, klienten i fokus och professionalitet. 
Visionen ‘Bättre ut’ är en stor utmaning att hålla fast vid, varför de personer 
som rekryteras behöver väljas med omsorg. Det kan vara värt att se över vilken 
information, utbildning och insyn i den etiska komplexiteten av arbetet och 
värdegrunden som delges till timvikarier, detta för att höja kvaliteten på 
värdegrundsarbetet ytterligare. Chefens roll är av stor betydelse för 
värdegrundsarbetet och det är av vikt att chefer kan kommunicera och vågar ta 
sig utrymmet för värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Vidare är också 
värdeöverensstämmelse viktigt och eftersträvansvärt. Forskning lyfter flertalet 
positiva utfall, vilka kan anses gynna både organisationen och dess anställda. 
Informanterna anser att deras värderingar stämmer överens med KV:s, men 
åsikten återkommer om att anställda som inte känner en överensstämmelse, bör 
söka sig vidare bort från organisationen. Värdeöverensstämmelse är således 
något som kan ses som eftersträvansvärt för ett lyckat och kvalitativt 
värdegrundsarbete i en stor organisation som KV, som har ett sitt främsta fokus 
och arbete med väldigt utsatta människor. I detta hänseende är det extra viktigt 
att de anställda inom KV känner värdeöverensstämmelse för att kunna göra sina 
klienter rättvisa.  
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Värdegrundsarbetet för KV omfattar många aspekter: organisationen, anställda, 
klienter, anhöriga, medborgare, samhället och staten, vilket i olika avseenden 
belyser vikten av att ha en värdegrund. KV är en skattefinansierad myndighet, 
varför värdegrunden har stor betydelse i arbetet med utsatta personer som 
fråntagits vissa rättigheter. Förtroendet för myndigheten måste bibehållas och 
personalen måste engagera sig i organisationen och dess mål samt vision. Det är 
centralt att arbetet med värdegrunden inte stagnerar. Det kan aldrig bli oaktuellt, 
men värdegrundsarbetet bör utvecklas i takt med hur samhället och 
organisationskulturen utvecklas.  
 
I KV:s värdegrund saknas en tydligare koppling mot de mindre klientnära 
verksamheterna. Aspekter som rör sociala medier, kultur, språk, kön och mer 
från den arbetsrättsliga diskrimineringsgrunden önskas tilläggas. Det framkom 
även att både klienterna och personalen bör bli mer involverade i värdegrunden 
för att få en bättre förståelse för syftet med den.  
 
KV:s nyckelord talar i stort för sig själva och anses vara självklara för KV:s 
verksamhet. Det finns svårigheter med att arbeta klientnära och ha ett 
professionellt förhållningssätt, vilket är fullt naturligt. Men genom att 
möjliggöra för diskussion, ge utrymme för det och hålla diskussionen levande 
har anställda inom KV ett verktyg som således kan se till att värdegrunden och 
värdegrundsarbetet är närvarande och ständigt pågående. Som en vis man en 
gång sade: Det enda som gör oss till människor, och som knyter oss samman, är 
ordet.  
 
Förslag på framtida forskning 
I vår studie framkom sociala medier som en utmaning för statstjänsteman då de 
företräder myndigheten även i sitt privatliv. Detta kan vara ett intressant område 
för framtida forskning att undersöka vidare. Hur ska offentliga organisationer 
arbeta för att uppmärksamma problematiken för sina anställda, utan att inkräkta 
på deras privatliv? Det skulle även vara intressanta att undersöka utifrån ett 
medarbetarperspektiv, då det inte endast är en utmaning för organisationen att 
hantera, utan även för de anställda.  
 
Ytterligare ett område är synen på ansvarsfördelningen i värdegrundsarbetet. 
Vår studie visar att ledning och chef har ett ansvar att förmedla och informera 
om värdegrunden, samtidigt som ansvaret även anses ligga på alla anställda att 
upprätthålla och aktivt arbeta med den. Hur anställda ser på ansvarsfördelningen 
kan spela en avgörande roll för hur arbetet med värdegrunden utformas och 
realiseras, varför detta kan vara intressant att undersöka i framtiden.   
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Bilaga 1 – Missivbrev  
Hej!  
Vi är två studenter från Personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid 
Linköpings universitet, som nu är inne på vår sista termin. Vi är nu i full gång 
med att skriva vår kandidatuppsats och vårt valda ämne är värdegrund.  
 
Värdegrund är en viktig del i alla organisationer, både internt inom 
organisationen men även externt för hur organisationen uppfattas av diverse 
parter. Däremot kan arbetet med värdegrunden vara komplext och det finns en 
risk för att arbetet stannar vid en teoretisk nivå snarare än att genomsyra det 
praktiska arbetet.  
 
Vi är intresserade av att undersöka värdegrunden i en organisation 
(Kriminalvården) närmare och har fördjupat oss i forskning och litteratur kring 
det aktuella ämnet. Vi har för avsikt att ta hjälp av anställda inom 
Kriminalvården genom att genomföra intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, 
som har kunskap och erfarenhet som är värdefull för oss och vårt arbete.  
 
Intervjun kommer att bestå av olika frågor kring ämnet värdegrund och vår 
förhoppning är att ett givande samtal kommer att uppstå. Vi beräknar 
tidsåtgången för intervjun till ca 45-60 minuter och vi hoppas att du har 
möjlighet att delta i denna!  
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du, om du så skulle 
vilja, när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 
deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och intervjusvaren kommer att 
användas i forskningsändamål. Resultatet av undersökningen i form av en 
uppsats kommer att delges Kriminalvården efter avslutat arbete.  
 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 
information. Tack på förhand, hoppas vi ses!  
 
Med Vänliga Hälsningar,  
Josefina Kindkvist joski461@student.liu.se  
Jannie Melin janme457@student.liu.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Hej och välkommen, tack för att du har tagit dig tid att medverka! :)  
 
Intervjuerna kommer att vara vårt underlag till en C-uppsats (kandidatuppsats). Syftet med 
vår uppsats är att vi vill fördjupa vår kunskap om värdegrundsarbete i en stor organisation. Vi 
kommer att genomföra ett tiotal intervjuer sammanlagt och det är endast vi två som kommer 
att veta vilka svar som är just dina. I själva uppsatsen kommer vi  att använda enbart fiktiva 
namn. Det är endast vi två samt våra kontaktpersoner på Kriminalvården som känner till ditt 
deltagande.  
 
Intervjun kommer att fokusera kring 5 teman som handlar om värdegrund. Vi kommer att 
behandla värdegrunden generellt, hur den används, dina erfarenheter av värdegrund och dess 
plats i organisationen.  
 

● Om du under intervjun av någon anledning vill avbryta den, så är det bara att säga till. 
● Vi utgår från att det går bra att spela in vårt samtal. Det gör vi för att lättare kunna 

transkribera och därmed inte missa viktig information. När bearbetningen av intervjusvar är 
klar raderas inspelningen. 

● Är det något du undrar över innan vi börjar? Är det något du undrar över under själva 
intervjun är det bara att fråga. 
 
*börja spela in*  
 
Bakgrund 

● Kan du berätta lite om dig själv? (Ålder, position idag) 
● Kan du berätta lite om din bakgrund inom kriminalvården? (Antal år, befattningar) 

 
Allmänt om värdegrund 
Det första temat handlar om värdegrund rent allmänt. Det vi är intresserade av är hur just 
Du uppfattar värdegrund och inte det du tror att vi vill höra om värdegrund.  
 

● Vad tänker du på när du hör ordet värdegrund?  
● Vad är viktigt för dig vad gäller värdegrund?  

● Vad gäller värdegrundsarbetet, vad anser du är viktigt?  
● Vad krävs för att skapa en hållbar värdegrund?  
● Hur upplever du att dialogen mellan chef/medarbetare/kollegor är?  

● Vad anser du är viktigt att tänka på i relationen med chef/medarbetare/kollegor?  
● Upplever du att det finns utrymme för att gemensamt reflektera kring värdegrund?  

Kriminalvårdens värdegrund  
Tema 2 kommer att gå in mer specifikt på Kriminalvårdens värdegrund. 

● Hur väl känner du till Kriminalvårdens värdegrund? 
● Eventuellt: känner du till att ni har vissa nyckelord i er värdegrund? Vet du vilka det är? 

● Känner du till om det finns dokument som rör just värdegrund?  
● Anser du att dessa underlättar ditt arbete? Hur/på vilket sätt?  

 
● Hur uppfattar du Kriminalvårdens värdegrund?  

● Tycker du att organisationens värderingar stämmer överens med dina egna?  
● Kan du se några hinder eller möjligheter med att personliga värderingar och värdegrunden 

inte stämmer överens? 
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Värdegrundens användning  
Nu går vi in på tema 3 som handlar om vilken användning värdegrunden har i 
Kriminalvården.  
 

● På vilket sätt yttrar sig värdegrunden i organisationen?  
● Hur viktig är den?  
● Har den någon betydelse för dig i ditt dagliga arbete?  

 
● Hur anser du att Kriminalvårdens värdegrund genomsyrar organisationen?  

● Känner alla till den?  
● Används den? 
● Hur visar det sig? 

 
● Har ni diskussioner kring värdegrund bland kollegorna? 

● Vad (i värdegrunden) pratar ni om i så fall? 
● Vilket utrymme finns att reflektera över och/eller arbeta med värdegrund i det dagliga 

arbetet? Enskilt eller i grupp?  
 

● Upplever du att du kan ta till dig det som står i värdegrunden i relation till ditt dagliga arbete? 
● Kan du berätta om en konkret situation när du fått användning av värdegrunden?  

 
● Hur ser du till att värdegrundsarbete är ett arbete som pågår ständigt?  
● Känner du dig delaktig i värdegrundsarbetet? På vilket sätt? 

 
● Hur tror du att du i ditt dagliga arbete kan underlätta för att föra värdegrundsarbetet framåt?   

 

Möjligheter/hinder med värdegrund 
Tema 4 handlar om vilka möjligheter och eventuella hinder som finns med värdegrund.  
 

● Vad ser du för eventuella svårigheter med att tillämpa värdegrund?  
● Ser du någon eller några utmaningar med att förmedla värdegrunden ut till dina anställda?  

● Hur förtrogna tror du att de anställda är med värdegrunden? Vad beror det på?   
 

● På vilket sätt är det användbart att ha en värdegrund?  
 

● Vad skulle hända om man inte att har en värdegrund?   
● Vilken plats har värdegrunden?   

 
● Saknar du något i din organisations nuvarande värdegrund?  
● Ge exempel på något du anser är viktigt att utveckla  

 
Värdegrundens nyckelord 
Tema 5 behandlar de nyckelord som finns i Kriminalvårdens värdegrund, framförallt 
klientnära och Professionellt 
 

● Hur arbetar ni kring de nyckelord som finns i organisationens värdegrund?  
● Är det någon eller några av nyckelorden du anser är mer relevant för dig i ditt arbete? 

● Utveckla gärna…  
● Är det någon som är mindre relevant? Varför/På vilket sätt?  
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Klientnära - Personligt med inte privat 

● Vad innebär klientnära för dig?  
● Upplever du att detta stämmer överens med hur du utför ditt arbete?  
● Kan du ge exempel på en sådan situation?  
● Vilka svårigheter ser du med “klientnärhet”?  

 
Professionellt - kunskap och tydliga värderingar 

● Vad innebär professionellt för dig?  
● Upplever du att detta stämmer överens med hur du utför ditt arbete?  
● Kan du ge exempel på en sådan situation?  
● Vilka svårigheter ser du med ett professionellt förhållningssätt?  

 
Rättssäkert - korrekt och förutsägbart & Pålitligt - samhällsskydd och säkerhet 

● Har du några synpunkter på det här med rättsäkerhet vad gäller värdegrund?   
● Har du några synpunkter på det här med pålitlighet vad gäller värdegrund?  

Nu har vi gått igenom de 5 teman som ingår i intervjun, och intervjun lider mot sitt slut. Vi 
vill avsluta med en fråga angående organisationskulturen på Kriminalvården. Med 
organisationskultur syftar vi till den uppsättning värderingar, vägledande övertygelser, 
förståelse och sätt att tänka som delas av alla medarbetare i organisationen.  
 

● Utifrån det vi har pratat om under den här tiden, vilken roll tror du det här spelar för 
organisationskulturen på Kriminalvården?  
 
Avslut!  
 

● Är det något annat du vill tillägga kring det vi pratat om idag?  
 
Om du kommer på något i efterhand så går det bra att höra av sig till någon av oss!  
 
Då vill vi återigen tacka för att du ville ta dig tid att medverka! 
 
 
 
 

 

 


