
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrundens betydelse –  

i strävan efter ett tryggare samhälle och minskad brottslighet 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Josefine Sjöström Järvinen & Lene Solberg 

Maj 2011 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uppsats, C-nivå, 15 hp 

Psykologi 

Examensarbete 

Personal- och Arbetslivsprogrammet 

 
 

 

Handledare: Eva Boman 

Examinator: Mårten Eriksson 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka offentliganställdas upplevelser av en gemensamt 

antagen värdegrund och dess betydelse för verksamhetens uppdrag och mål samt vilka 

faktorer som påverkade deras möjligheter att tillämpa värdegrunden i sitt arbete. En 

intervjustudie genomfördes med sju anställda från en polismyndighet (n=4 medarbetare, n=3 

ledare). Data analyserades med induktiv tematisk analys. Resultatet visade att värdegrunden 

betraktades som ett politiskt dokument utan egentlig verksamhetsförankring. Medarbetarna 

såg inte värdegrundens praktiska betydelse för deras yrkesutövning, då de i huvudsak agerade 

utifrån erfarenhet och sin egen etik och moral för samhället och medborgarnas bästa. Ledarna 

upplevde värdegrunden som ett strategiskt komplement till den juridiska ram som de inom 

uppdraget förhöll sig till. Medarbetarna betonade att ökade resurser och organisatoriskt stöd 

skulle motivera dem att agera efter värdegrunden, medan ledarna endast betonade 

organisatoriskt stöd. 

 

Nyckelord: polismyndighet, medarbetare, ledare, värdegrund, måluppfyllelse, 

påverkansfaktorer 



 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine public employee´s experiences of a commonly 

adopted organizational value-system and its importance to the mission and objectives. 

Furthermore the aim was also to examine which factors that affected their ability to apply the 

value-system in their work. Interviews was carried out with seven employee´s from a police 

authority (n=4 co-workers, n=3 leaders). Data were analyzed using inductive thematic 

analysis. The results showed that the value-system was seen as a political document without 

any real operational support. The employee´s didn't see the value-systems practical 

significance to their profession, as they acted upon experience and their own ethics and 

morals for the society and citizens best. For the leaders the value-system was a strategic 

addition to the legal framework within the mission. The co-workers emphasized that increased 

resources and organizational support would motivate them to act within the value-system, 

while the leaders only emphasized organizational support. 

Keywords: police, co-workers, leaders, organizational value-system, goal attainment, 

motivational factors 
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1 Introduktion 

Målstyrning blir allt vanligare i dagens organisationer och har i synnerhet vunnit mark inom 

offentlig sektor (Rodgers & Hunter, 1991, 1992). En metod för målstyrning i offentlig 

verksamhet är att formulera policydokument, där en gemensamt antagen värdegrund är en 

vanlig variant. Nyligen presenterades också en rapport från Statskontoret (Statskontoret, 

2010) där Regeringen betonar vikten av en gemensam värdegrund inom statlig förvaltning för 

att säkerställa att verksamheternas arbete genomsyras av samma mål. De gemensamt 

uppställda målen är rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, men i rapporten menar 

Statskontoret att det råder osäkerhet i hur dessa praktiskt skall nås.     

  En meta-analys av de senaste årens organisationsforskning visar också att 

organisationsrelaterade studier på offentlig sektor har halkat efter den privata. Trots stora 

skillnader i verksamhetsinriktning och mål, appliceras ofta teorier och forskningsresultat från 

privat sektor på den offentliga (Rashman, Withers & Hartley, 2009). Offentlig sektor är i stor 

utsträckning utsatt för motstridiga intressentkrav, främst gällande demokratiska och 

ekonomiska sådana, som behöver balanseras (Moore, 1995). Dess huvudsyfte är dock att 

producera värde och service till medborgarna och samhället (Rashman et al., 2009), varför 

kunskap om dess organisatoriska förutsättningar, krav och styrning behöver utvecklas. 

  Föreliggande studie syftar till, att genom offentliganställda polisers upplevelser av 

värdegrund och dess betydelse för verksamhetens uppdrag och mål, förstärka forskningen på 

offentlig sektor med värdegrund som styrmedel. Beutler, Storm, Kirkish, Scogin och Gaines 

(1985) föreslår också att forskning på polisanställda, deras arbete och beteende bör utvecklas 

till att innefatta olika befattningar, varför denna aspekt också inkluderats i studien.   

1.1 Centrala begrepp 

1.1.1 Vision och mål  

Målstyrning är en strategi som med hjälp av decentralisering och frihet under ansvar syftar till 

större frihet att utifrån verksamhetens förutsättningar agera i en viss riktning med hjälp av den 

kommunicerade målbilden som vägvisare. En organisations mål kan enligt Thylefors (2007) 

beskrivas genom en hierarkisk målmodell, där organisationen utifrån syftet formulerar en 

vision om en önskvärd ”drömbild” om var de vill befinna sig i framtiden. För att nå det 

önskvärda framtidstillståndet som definierats genom organisationens syfte, uppdrag och 

vision har många organisationer flyttat från ren målstyrning till vision och 

värdegrundsstyrning (Granberg, 2011). I verksamheter vars arbete till stor del består av direkt 

kontakt med människor och ständigt ställs inför nya situationer och stora krav på 
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handlingsutrymme, krävs enligt Thylefors (2007) i högre utsträckning en ”mjukare” typ av 

styrmedel, som värdegrund, visioner och mål är. 

1.1.2 Värdegrund  

För att styra en verksamhet genom värdegrund behöver man implementera den till en del av 

dess kultur. Thylefors (2007) menar att dessa formulerade och uttalade riktmärken försöker 

bygga in rätt normer och värderingar hos individen och organisationen. Värderingar handlar 

om de principer och förhållningssätt som ligger till grund för de övertygelser som ofta ligger 

bakom en individs sätt att vara och handla på i olika situationer (Kaufmann & Kaufmann, 

2005), varför en värdegrund med dess innehåll alltså kan betraktas vara en samling 

normerande regler som ämnar styra verksamheten mot dess mål. Granberg (2011) anser att 

värdegrunden bör genomsyra organisationen och vara starkt förankrad i det dagliga arbetet 

och det eventuella politiska uppdrag organisationen har, varför det krävs att samtliga 

medarbetare tar till sig, tror på och tillämpar den i det dagliga arbetet.  

1.1.3 Polisens uppdrag, mål och värdegrund 

Polisen har som övergripande uppdrag och mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i 

samhället, de ska också arbeta brottsförebyggande för att medverka till att färre brott begås 

och att fler klaras upp. Dessa mål ska nås genom att förebygga brott, övervaka den allmänna 

ordningen och säkerheten, bedriva spaning samt göra brottsutredningar (www.polisen.se).  

 Syftet och målet med Polisens nationella värdegrund är att vara en ledstjärna som ska 

göra verksamheten bättre och profilera de värden Polisen står för samt genomsyra hela 

verksamheten och på sikt märkas i vardagen för medborgarna. Värdegrunden är en 

uppsättning gemensamt formulerade värderingar som är viktiga i förhållande till 

organisationens uppdrag och mål. Polisanställda ska vara engagerade, effektiva och 

tillgängliga, vilket ska uppnås genom att de med ansvar och respekt genomför sin uppgift och 

värnar om allas lika värde. Den gemensamt formulerade värdegrunden anger vidare att de ska 

vara flexibla, hjälpsamma, stödjande och samarbeta för ständig utveckling samt uppnå resultat 

genom att vara tillgängliga för varandra och allmänheten. Tanken är att värdegrunden med 

dess begrepp: engagerad, effektiv och tillgänglig, ska påverka de polisanställdas attityder och 

förhållningssätt som i sin tur skall ligga till grund för deras beteende och således spegla 

Polisens önskvärda bild av verksamheten.    

 Värdegrunden bygger på bidrag från anställda som i arbetsgrupper diskuterat om sin syn 

på uppdrag, verksamhet och värderingar. Bidragen bearbetades och sammanställdes i olika 

omgångar och i januari 2009 fastställde slutligen rikspolischefen den färdiga värdegrunden. 

http://www.polisen.se/
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Samtliga polisanställda ansvarar för att Polisen genomför sitt uppdrag professionellt och 

skapar förtroende genom att agera utifrån värdegrundens tre ledord: engagerad, effektiv och 

tillgänglig. Ledarna har det yttersta ansvaret för att se till att värdegrunden efterlevs i 

verksamheten (www.polisen.se). 

1.2 Teoretisk bakgrund   

Redan för femtio år sedan var det intressant att utforska förhållandet mellan anställdas 

attityder och deras prestationer för att kartlägga faktorer som motiverar dem (Brayfield & 

Crocket, 1955). Idag har teorierna utvecklats, men grundfrågan är fortfarande lika intressant. 

Ett flertal studier (e.g., Cha & Edmondson, 2006; O´Reilly, Chatman & Caldwell, 1991) pekar 

på att det är betydelsefullt om medarbetarna delar värderingar med sina ledare och 

organisationen, då det kan öka deras prestationsförmåga och organisationens effektivitet. 

Detta förutsatt att organisationens försök att överföra värderingar till de anställda upplevs som 

legitimt då försöken annars kan få negativa effekter istället för de positiva som insatsen syftar 

till, varför Cha och Edmondson (2006) uppmuntrar till vidare forskning på området. Cascio 

och Aguinis (2008) argumenterar vidare kring det etiska förhållningssätt som gemensamma 

värderingar syftar till och menar att studier som undersöker hur en verksamhet får anställda 

att agera som de vill, även när de inte ”ser”, kan vara till nytta då äldre forskningsresultat på 

grund av omvärldens förändringar är svårapplicerade i dagens organisationer. 

 Att försöka styra en organisation med hjälp av gemensamma värderingar kan även stöta 

på andra svårigheter då forskningsresultat tyder på att en enda individ, vars attityd avviker, 

eller som nonchalerar de mål som satts upp, kan bidra till att i negativ riktning förändra en hel 

grupps attityder (Valenti & Rocket, 2008). Ytterligare ett problemområde är huruvida 

förändringar av värderingar och attityder verkligen leder till en förändring i beteende 

(Rokeach, 1968). Verplanken och Holland (2002) lyfter även de upp området som ett 

angeläget ämne att undersöka vidare då sambanden mellan värderingar och dess betydelse för 

attityder och beteende fortfarande är under utveckling. 

 En meta-analys över de senaste hundra årens forskning på arbetsrelaterade attityder 

visar vidare hur viktig överensstämmelsen mellan områden som: individ, arbetsuppgift, 

organisation, grupp och ledares karaktäristika, är för attityd och beteende på arbetet (Kristof-

Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). En annan aspekt som är viktig i förhållande till detta 

är att dagens organisationsforskning fokuserar på antingen ett medarbetar- eller ett 

ledarperspektiv, men bör för djupare förståelse inkludera dem båda, för att tydliggöra de 

komplexa samband som kan förekomma rörande överensstämmelsen mellan en individs och 

http://www.polisen.se/
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en organisations värderingar (e.g., O´Reilly, Caldwell, Chatman, Lapiz & Self, 2010; 

Vancouver, Millsap & Peters, 1994). Även Adams, Laker och Hulin (1977) för liknande 

resonemang och menar att anställdas attityder till arbetet skiljer sig åt beroende på 

arbetsuppgift och yrkesroll då de uppfattar sin arbetssituation olika utifrån detta. Walumbwa, 

Peterson, Avolio och Hartnell (2010) föreslår specifikt studier som inkluderar både 

medarbetare och ledare för att komma åt dynamiken mellan dessa befattningar och vad denna 

kan bidra med till prestationsförmåga och effektivitet. Deras studie av polisanställda ledare 

och direkt underställda medarbetare visade att medarbetarnas prestationsförmåga ökade i takt 

med ledarens förmåga att överföra positiva attityder till dem. Podsakoff, Whiting, Podsakoff 

och Blume (2009) föreslår att framtida studier på arbetsrelaterade attityder och beteendens 

betydelse för organisatorisk effektivitet, bör inkludera ytterligare en aspekt, arbetsuppgifterna 

och ställa dem i relation till medarbetarnas attityder och ledarnas beteende.  

 För att en enskild individ ska vara tillfredsställd och motiverad på arbetet krävs att 

dennes personliga värderingar stämmer överens med organisationens (e.g., O´Reilly & 

Chatman, 1986; O´Reilly et al., 1991), vilket i sin tur förväntas höja både individens 

prestationsförmåga och organisationens effektivitet (e.g., Cha & Edmondson, 2006; Podsakoff 

et al., 2009). När en individ väl tagit till sig och internaliserat olika typer av värderingar 

vägleder de beteendet genom att fungera som referensram som påverkar attityden till olika 

situationer och handlingsalternativ (Rohan, 2000; Rokeach, 1968). 

 Studier med både medarbetare och ledares syn på delade värderingar och dess betydelse 

för deras yrkesutövning är ovanliga, varför föreliggande studie har möjlighet att bidra med ny 

kunskap till detta område. 

1.2.1 Theory of planned behavior 

Ajzens (1991, 2002a, 2002b) teoretiska antagande (theory of planned behavior) tar sin 

utgångspunkt i att det som styr mänskligt handlande är beroende av tre övergripande faktorer: 

individens attityd till beteende, subjektivt upplevda normer och graden av upplevd kontroll. 

Individens intention och avsikt att agera styr sedan det slutgiltiga beteendet. 

1.2.1.1 Tre motivationsbaserade faktorer. En individs attityd till beteende formas genom 

uppfattningen av de beteendemässiga överväganden om följder, konsekvenser eller andra 

kännetecken som situationen erbjuder och skapar utifrån detta en positiv eller negativ 

uppfattning och således attityd till situationen (Ajzen, 2002a, 2002b). De subjektivt upplevda 

normerna skapar vidare en föreställning hos individen om de sociala förväntningar som finns 

på individen att i olika situationer och kontext handla på ett visst sätt. Graden av upplevd 
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kontroll bygger slutligen, utifrån individens upplevelse av närvarande resurser och 

möjligheter att agera, upp en övertygelse runt dessa som sedan möjliggör eller hindrar det 

planerade beteendet. Det är viktigt att ta hänsyn till att det handlar om både individens 

subjektivt upplevda kontroll och den faktiska, då de kan skilja sig åt. Individens tidigare 

erfarenhet antas också spela en betydande roll för graden av upplevd kontroll (Ajzen, 1991, 

2002b). 

1.2.1.2 Intention och agerande. Den centrala faktorn i teorin om planerat beteende är 

intentionen, som anses knyta ihop de motivationsbaserade självreglerande faktorer som avgör 

styrkan och handlingskraften i individens avsikt att agera. Individens attityd till beteende, 

subjektivt upplevda normer och graden av upplevd kontroll bygger tillsammans upp en 

intention och avsikt att agera. Den faktor som kan bidra med störst påverkan på intention, 

avsikt och faktiskt beteende är graden av upplevd kontroll och ju starkare individens intention 

att agera på ett visst sätt är, desto större chans är det att beteendet faktiskt avspeglas detta, 

förutsatt att situationen möjliggör ett viljestyrt agerande.  

 Intentionen anses vara direkt avgörande för beteendet. Om full faktisk kontroll över 

situationen föreligger avgör intentionen beteendet, men dess betydelse minskar om den 

subjektivt upplevda kontrollen läggs till då den kan minska individens förmåga att agera 

viljestyrt, eftersom individen inte tror att denne kan agera efter intentionen trots att faktisk 

kontroll finns (Ajzen 1991, 2002b). Någonting som också anses minska intentionens 

betydelse för agerandet är tidigare beteende. Dock har inte detta samband kunnat klargöras i 

oförutsägbara och komplexa situationer med låg möjlighet att agera viljestyrt. Betydelsen av 

den tidigare erfarenheten antas dock minska i takt med att överensstämmelsen mellan avsikt 

och faktiskt beteende ökar och avtar helt i situationer där individen utvecklat en stark avsikt, 

realistiska förväntningar och en plan för sitt agerande (Ajzen, 1991, 2002a). Ajzen, Czasch 

och Floods (2009) utveckling av detta antagande tyder på att ett målmedvetet planerande av 

när, var och hur man skall agera på ett visst sätt, ökar både vaksamheten och engagemanget 

som sedan bidrar till en högre grad av fullföljande och agerande i enlighet med intentionen. 

Denna effekt kan dock också uppnås genom att uttryckligen be människor göra ett åtagande 

för att engagera sig i ett visst beteende då deras samvetsgrannhet enligt studien ökar den 

effekt engagemanget har för att påverka och agera efter det önskvärda beteendet (Ajzen et al., 

2009).  
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att förstärka organisationsforskningen inom offentlig sektor genom 

att undersöka polisanställda medarbetare och ledares attityder till den uttalade värdegrund 

som skall styra deras arbete. Vidare syftar studien också till att undersöka vilken betydelse 

värdegrunden har för verksamheten samt vilka faktorer som kan tänkas påverka deras 

förmåga att agera efter den i sitt arbete.  

1.4 Frågeställningar 

- Vilken innebörd lägger medarbetare respektive ledare i värdegrundsbegreppen 

engagerad, effektiv och tillgänglig?  

- Hur ser man som medarbetare respektive ledare på värdegrundens betydelse för 

verksamhetens uppdrag och mål? 

- Vilka möjligheter och hinder finns det för medarbetare respektive ledare, för att de ska 

kunna tillämpa värdegrunden i sitt arbete? 

 

 

2 Metod 

Tidigare studier av arbetsrelaterade attityder och beteenden har i huvudsak fokuserat på 

antingen medarbetare eller ledares uppfattningar genom mätning med kvantitativa 

attitydskalor. Det framväxande forskningsområdet med värderingars betydelse för attityder 

och beteende pekar mot nyttan av en kvalitativ ansats för att bringa nya kunskaper till ytan om 

ett forskningsområde under utveckling, samtidigt som det bidrar till den önskvärda diskursen 

mot ett bredare perspektiv på organisationsforskning, genom att inkludera både medarbetare 

och ledare.              

 För att nå ovanstående problematik valdes en kvalitativ intervjustudie med fokus på 

individernas unika upplevelser av sin situation och värdegrunden. Att undersöka upplevelser 

och erfarenheter är komplext, varför Patton (2002) föreslår denna metod då den bidrar med rik 

information kring intervjupersonernas sinnevärld, känslor och tankar. En semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1) utarbetades med frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Denna metod valdes då intervjupersonerna enligt Hayes (2000) tillåts associera och uttrycka 

sig fritt inom ramen för de förbestämda frågeområden som denna typ av intervjuguide utgår 

ifrån.  
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2.1 Urval och undersökningsgrupp  

En polismyndighet kontaktades för deltagare till studien. Inklusionskriteriet i denna studie var 

att deltagarna skulle vara polisanställda medarbetare eller ledare. Sju polisanställda, fyra 

medarbetare och tre ledare, deltog i studien. Medarbetarna representerades av två kvinnor och 

två män vars anställningstid varierade mellan 2,5-20 år, ledarna företräddes av en kvinna och 

två män vilkas anställningstid varierade mellan 6-20 år. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar innehöll intervjuguiden frågor kring de 

övergripande frågeområdena: värdegrundens innebörd, uppdrag och mål samt möjligheter och 

hinder. Frågorna utarbetades med hjälp av tidigare teori om värderingar, attityder och vad som 

styr beteende. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor kring befattning, arbetssituation, 

anställningstid och huruvida de deltagit i utformandet av värdegrunden eller ej. Frågeområdet 

värdegrundens innebörd växlades och sammankopplades med frågor kring dess betydelse för 

uppdrag och mål samt de eventuella möjligheter och hinder intervjupersonerna upplevde för 

att kunna tillämpa värdegrunden, då dessa frågeområden naturligt gick in i varandra. Utifrån 

frågeområdena fick intervjupersonerna i huvudsak berätta fritt om sina upplevelser av 

värdegrunden, men där det behövdes fyllde vi på med relevanta frågor från intervjuguiden 

eller styrde tillbaka till dess frågeområden för att på ett passande sätt täcka in dem alla. 

Frågeområdet för värdegrundens innebörd innehöll frågor kring värdegrundsbegreppen: 

engagerad, effektiv och tillgänglig samt hur de hanterade dessa i sitt arbete. Frågeområdet för 

uppdrag och mål behandlade i sin tur frågor kring hur de såg på värdegrundens nytta i relation 

till mötet med medborgarna och verksamhetens uppdrag och mål. Här avhandlades också hur 

de såg på värdegrundens relation till sina egna, arbetsgruppens och ledares värderingar. 

Slutligen innefattade frågeområdet för möjligheter och hinder samtalsämnen kring vilka 

faktorer som kunde möjliggöra respektive hindra dem att i sin yrkesutövning agera efter 

värdegrunden. Slutligen tillfrågades också alla intervjupersoner om det fanns någonting de 

skulle vilja tillägga ytterligare kring värdegrundens betydelse för deras yrkesutövning. 

2.3 Tillvägagångssätt  

Samarbete med polismyndighetens personalavdelning etablerades. Undersökningsområdet 

och de praktiska möjligheterna att genomföra studien diskuterades och bestämdes i samråd 

med personalavdelningen. Inklusionskriteriet polisanställd medarbetare eller ledare bestämdes 

av personalavdelningens klassificering av dessa befattningar när de via mail distribuerade 
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förfrågan om intresse (se bilaga 2) att delta i studien. Anställningstid och huruvida de varit 

anställda vid tillfället för och deltagit i utformandet av värdegrunden, framkom under 

intervjuerna. Efter intresseanmälan, vilken skedde direkt till oss, bokades tid för intervjuerna 

in. De enskilda djupintervjuerna varade mellan 50 och 75 minuter och utgick från 

frågeområdena kopplade till studiens frågeställningar, det vill säga värdegrundens innebörd, 

betydelse för uppdrag och mål samt möjligheter och hinder. Intervjuguiden användes som bas 

i alla intervjuer för att garantera att vi avhandlade samtliga frågeområden. Intervjuerna 

genomfördes av oss båda som aktiva intervjuare, dock hade en av oss övergripande ansvar för 

att samtliga frågeområden avhandlades medan den andre ställde relevanta följdfrågor vid 

behov. Samtliga intervjuer genomfördes inom en vecka, på intervjupersonernas arbetstid, i 

konferensrum som tillhandahölls av myndigheten. Samtliga intervjupersoner informerades om 

att intervjun spelades in med hjälp av diktafon och att informationen skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och inte kunna kopplas till en enskild individ. De erbjöds också att få 

ta del av studiens resultat.  

2.4 Dataanalys  

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av induktiv 

tematisk analys (Hayes, 2000). Vi läste först igenom intervjuprotokollen flera gånger på var 

sitt håll för att få en egen bild av varje enskild intervjupersons berättelse. Viktiga nyckelord 

plockades ut och övergripande teman skapades utifrån data. Textstycken sammanhörande med 

framträdande teman markerades och sammanfördes under intervjufrågornas frågeområden: 

värdegrundens innebörd, betydelse för uppdrag och mål samt möjligheter och hinder. Därefter 

jämfördes dessa teman av oss tillsammans för att lyfta fram de gemensamma. Under 

ytterligare läsning av intervjuprotokollen och de tematiskt ordnade textstyckena bearbetades 

materialet och dessa teman ytterligare för att slå ihop alternativt skapa fler teman av snarlika 

sådana. Här framträdde också teman för en allmän betydelse av värdegrunden som föll 

utanför intervjuguidens tre förbestämda frågeområden och därför sorterades in under ett eget 

område. De slutgiltiga temana presenteras under rubriken resultat, se avsnitt 3. Som grund för 

analysen användes Hayes (2000) sjustegsmodell för tematisk analys. Den innefattar 

transkribering, en grundlig genomläsning av alla intervjuprotokoll, sortering av materialet i 

framträdande teman, genomgång och definition av vald indelning, ytterligare genomgång av 

alla transkriberingar där betydelsefull information kopplas till de aktuella temana, 

fastställande av det färdiga temats innehåll och namn samt val av representativa och 

illustrativa data för att beskriva essensen i varje tema. Valet av induktiv tematisk analys 



9 

 

berättigas av det faktum att denna metod är den som lämpar sig bäst för att förutsättningslöst 

tolka intervjupersonernas upplevelser av sin situation, då analys av resultatet i relation till 

teori och befintlig forskning på området sker först i efterhand (Hayes, 2000). 

2.5 Forskningsetiska aspekter  

Information om studien gavs via mejl i intresseanmälan (se bilaga 2) samt muntligt vid 

intervjutillfället och innehöll studiens övergripande syfte, metod, användning och 

presentation. Vidare innehöll informationen också uppgifter om frivillighet att delta i studien, 

möjlighet att avböja frågor eller avbryta intervjun, information och samtyckesförfrågan till 

ljudupptagning samt deltagandets konfidentialitet. Kontaktuppgifter till oss för eventuella 

tankar, frågor och intresseanmälan fanns också tillgängligt.     

 Hayes (2000) framhåller deltagarnas rätt till full information om studien, dess syfte och 

sitt deltagande vilket utifrån APA:s guide för ett etiskt förhållningssätt grundas i att deltagare 

inte får bedras utan bör informeras på så vis att full insikt om studien och deras deltagande 

uppnås. Trots detta valde vi att inte informera deltagarna om det faktum att syftet delvis 

berörde jämförelser mellan medarbetares och ledares upplevelser. Detta val gjorde vi eftersom 

yrkesroll och befattning kunde tänkas skapa en beroendeställning för medarbetarna genom 

deras, av oss förmodade lojalitetsplikt gentemot ledare och organisationen och genom denna 

hämma deras frispråkighet i intervjusituationen.  
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3 Resultat 

Resultatet beskrivs utifrån intervjuguidens tre frågeområden: värdegrundens innebörd, 

uppdrag och mål samt möjligheter och hinder. Under dessa rubriker presenteras sedan de 

temaområden som framkom och kan hänföras till intervjufrågorna för respektive frågeområde. 

Avslutningsvis presenteras ett område: värdegrundens allmänna betydelse, med temaområden 

som växte fram under intervjuerna, men föll utanför intervjuguidens förbestämda 

frågeområden. Sju polisanställda deltog i studien och dessa intervjupersoner hänvisas till som 

deltagare A-G i tabell 1.  

Tabell 1. Kategorisering av deltagarna avseende befattning och över om de var anställda vid utformandet av 

värdegrunden eller ej samt om de ansåg sig ha deltagit i denna.   

Deltagar ID Medarbetare Ledare Polis Civil 

Anställd vid 

utformandet 

Ansåg sig ha 

deltagit i 

utformandet 

A X   X   X   

B X 

 

X 

   C X 

 

X 

 

X 

 D 

 

X X 

 

X 

 E 

 

X 

 

X X X 

F X 

 

X 

 

X 

 G   X X   X X 

 

3.1 Värdegrundens innebörd 

För att belysa den innebörd medarbetare och ledare lade i den gemensamt antagna 

värdegrunden delades de för frågeområdet framträdande temana in under tre rubriker utifrån 

värdegrundens begrepp: engagerad, effektiv och tillgänglig. Under begreppet engagerad 

framkom ett tema: ’lojalitet’. Den förmedlade innebörden i begreppet effektiv resulterade i två 

teman: ’kvantitet före en önskvärd kvalitet’ och ’möjlighet till utveckling’. Slutligen växte ett 

tema fram för begreppet tillgänglig: ’offentlighet’.  

3.1.1 Engagerad 

Från det förmedlade innehållet i värdegrundens första begrepp växte ett brett tema fram: 

’lojalitet’, som beskriver den innebörd medarbetare respektive ledare lade i 

värdegrundbegreppet engagerad.  
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Lojalitet 

Medarbetarna ansåg att engagemang uttrycktes genom att bidra utöver det som egentligen 

avkrävdes, alltså ett agerande utöver krav i anställningsavtal och andra individers 

förväntningar. Som grund till detta uttrycktes från medarbetarnas sida en kraftig lojalitetsplikt 

som varierade mellan uppdraget, arbetsgivaren och allmänheten.  

Det är för mig ett engagemang utöver mina arbetsuppgifter, ibland så vill man 

göra lite extra när man känner för någon, men det där lilla extra 

Vi är mer samhällets sköld, eller skydd och det ska vi leva upp till, det är där jag 

har min lojalitet och så har jag min lojalitet mot mina kollegor 

Det innebär att man är på nåt vis lojal för sin arbetsgivare i grund och botten 

Man måste förhålla sig professionell till sitt uppdrag, till sina medarbetare och 

allmänheten 

Även för ledarna innebar begreppet engagerad ett bidragande till verksamheten på ett 

förtjänstfullt sätt med fokus på helhetsperspektiv och verksamhetens bästa. 

Att bortse från sina ideal för ett högre syfte… att vara engagerad det är ju att på 

något viss bry sig om, att inte släppa igenom saker och ting som passar 

Engagerad det är ju att man… vi har ju mål med verksamheten, vi har ju 

kvantitativa mål, men vi har ju andra mål också, att man engagerar sig för att 

myndigheten ska nå dom målen 

 

3.1.2 Effektiv 

Under värdegrundsbegreppet effektiv växte två teman fram, ett för medarbetarnas 

uppfattningar: ’kvantitet före en önskvärd kvalitet’ samt ett för ledarnas: ’möjlighet till 

utveckling’.  

Kvantitet, före en önskvärd kvalitet 

Ur ett medarbetarperspektiv hade begreppet effektivitet en negativ ton då de ansåg att 

effektivitet hämmade möjligheterna att vara engagerad och tillgänglig. Flertalet upplevde att 

effektivitet handlade om en oönskad jakt på kvantitet före en önskvärd kvalitet i mötet med 

allmänheten och i sin yrkesutövning. 

Effektivitet är inte bara för mig att stå och skriva ordningsböter, eller blåsta 

nykterhetsprover ute på trafiken bara för att det är mätbart 

Att vara effektiv är för mig inte bara att producera så mycket som möjligt  
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Vi ska vara snabb och sådär, men jag tycker hellre att vi ska jobba rätt 

Önskan om kvalitet i mötet med medborgarna upplevdes starkare av medarbetare med kortare 

tid i tjänst och uttrycktes genom effektivitetens hämmande effekt på engagemanget som 

ansågs vara kvalitativt. 

Effektiv vill man ju vara så ofta det går, men när man är ute försöker man ju 

lösa problemen så engagerat som möjligt även fast man gjort det tusen gånger 

innan, men för personen i fråga är det kanske första gången dom har med oss 

att göra 

För att ibland… kan vi inte alltid vara så effektiva som vi vill, för vi har inte 

verktygen och det är ju inte kul för den som anmält en misshandel att bli 

uppringd tre år senare 

Möjlighet till utveckling 

Ledarna såg genomgående värdegrundsbegreppet effektivitet som en positiv drivkraft som 

förväntades leda till utveckling, även om de ibland var tvungna att prioritera ansvarsfullt och 

fatta besvärliga beslut för verksamhetens bästa.  

Effektiv kan ju vara å ena sidan att man måste prioritera bort andra saker som 

ligger varmt om hjärtat 

Att vara effektiv kan innefatta att fatta en del obekväma beslut också för något 

annat, kan det här beslutet effektivisera längre fram och göra att vi blir bättre? 

Men just här och nu så är det någon som påverkas negativt av det 
 

3.1.3 Tillgänglig 

Intervjupersonernas uppfattningar om innebörden i värdegrundsbegreppet tillgänglig 

utvecklades till att omfatta ett tema: ’offentlighet’. 

Offentlighet 

Medarbetarna var eniga om vad tillgänglighet innebar för dem i sin yrkesutövning. Det var att 

så långt som möjligt vara fysiskt synliga i samhället och genom detta stötta både enskilda 

medborgare och allmänheten i stort. 

Vi måste kunna visa oss för våra medborgare, vi ska kunna kliva ur bilarna på 

stan och prata med folk 

Vi ska finnas för allmänheten, men även för varandra 



13 

 

I kontrast till medarbetarnas upplevelser av enskild polisanställds fysiska synlighet för 

medborgarna, uttryckte ledarna närheten till rätt samverkanspartners, som viktiga för att på 

sikt bli mer tillgängliga som myndighet. 

Är kanske allra allra viktigaste ordet av de här tre… för utan tillgänglighet får 

vi ingen information och vi kan inte fatta beslut på vad vi ska göra för någonting 

och vi kan inte avväga resurserna helt enkelt 

Vi kanske inte ska göra allting andra myndigheter eller samverkanspartners ber 

oss om, de är faktiskt inte vi som ska lösa allting förutom det rent polisiära

   

 

3.2 Uppdrag och mål 

Intervjupersonernas upplevelser kring värdegrundens betydelse för frågeområdet 

verksamhetens uppdrag och mål, resulterade i tre teman: ’politiskt verktyg, ’saknar syfte och 

förankring’ samt ’lever inte’.  

Politiskt verktyg 

Både medarbetare och ledare ansåg att värdegrunden i huvudsak var en pappersprodukt som 

saknade förankring och stöd genom organisationen. Tre av medarbetarna upplevde att 

värdegrunden endast skapats för att få allmänhetens förtroende och legitimera polisens 

verksamhet, inte för att styra polisens interna arbete mot dess mål och uppdrag. 

Det känns som att de var tvungen att komma på någonting för att visa att vi kan 

och vill ha medborgarnas förtroende och att vi är människor bakom allt det här 

och att vi gör så gott vi kan på något sätt  

Värdegrunden… är väl lite mer såhär politiskt korrekt att komma med, om man 

nu ska dra det den vägen… det är mer kanske att det står fint på ett dokument 

medan folk fortfarande kanske inte riktigt har tagit till sig själva värdegrunden 

Värdegrunden är ju för vår skull, det är ju inte bara tre fina ord för att den ska 

finnas till, även fast det kan kännas så 

Två av ledarna ansåg i likhet med medarbetarna att värdegrunden var av politisk karaktär och 

menade att den överlag hade svag påverkan på uppdrag och mål. 

Det känns lite som en pärm i hyllan liksom 

Det känns som om polisen tagit fram en värdegrund för att alla andra har det 

och Polisen vill inte stå utan värdegrund för det är fult och skamligt liksom 
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Även om värdegrunden inte betraktades som en garanti för måluppfyllelse ansågs den av en 

ledare vara en framgångsfaktor som kunde bidra och ha stor betydelse. 

Värdegrunden bidrar definitivt till att uppnå polisens mål. Den tydliggör hur vi 

ska förhålla oss till ganska komplexa verksamheter som vi jobbar med 

Saknar syfte och förankring 

Varken medarbetare eller ledare uttryckte någon särskild förståelse för värdegrunden i relation 

till uppdrag och mål. I anslutning till detta ansåg medarbetarna att syftet inte hade 

kommunicerats och konkretiserats, vilket de menade behövdes för att bryta ned målen till 

begripliga, faktiska handlingar för polisen i fält, för att överhuvudtaget kunna ha betydelse för 

uppdrag och mål. 

Det bara dök upp att nu har polisen en värdegrund och så här är det. Varför 

behöver man det för? 

Man vet inte vad värdegrunden är och vad den står för och vad som är tanken 

med den  

Det är svårt att jobba för någonting som man egentligen inte vet så mycket om… 

att vi måste få veta mer tanken bakom det och få det lite mer situationsanpassat, 

så att vi tänker på att använda oss utav den 

De medarbetare som var anställda vid tiden för utformandet, samt en av ledarna, menade att 

varken implementering eller förankring av värdegrunden förekommit. 

Ja, det var väl inte mer än att det bara dök upp att nu har polisen en 

värdegrund och så här är det… med kanske inte det bästa engagemanget 

Jag tror det gick lite för fort, för plötsligt va värdegrunden där. När man hade 

tagit fram det så skulle man ha lagt mer tid och energi tror jag på att verkligen 

se till att det förankras 

Övriga ledare ansåg i kontrast till detta att förankring och implementering skett i samband 

med det att värdegrunden arbetades fram. 

Implementeringen var ju de här dagarna 

Trots en svag tro på värdegrundens faktiska betydelse för uppdrag och mål hoppades 

medarbetarna att värdegrunden och arbetet med denna skulle märkas för medborgarna. 
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Jag tror det är väldigt olika hur medborgarna uppfattar värdegrunden och om 

de märker någon skillnad sedan vi kom med det här, så det tror jag är väldigt 

individuellt från polis till polis, hur mycket vi gör 

Jag hoppas att polisens arbete med värdegrunden märks för medborgarna 

Däremot ansåg ledarna i motsats till detta att det var irrelevant och betydelselöst om 

medborgarna kände till eller märkte av värdegrunden. 

Jag tror det är mer lokalt hur människor upplever sin polis 

Jag har igen önskan om att medborgarna behöver känna till orden egentligen… 

värdegrunden ska färga allt det vi gör tänker jag 

Lever inte 

Ytterligare ett tema som framkom vid analysen av värdegrundens betydelse för 

verksamhetens mål och uppdrag var: ’lever inte’. Medarbetarna ansåg att värdegrunden inte 

levde i den interna verksamheten. Det var tydligt att de önskade bättre uppföljning och aktiva 

forum för värdegrundsfrågor, för att den skulle kunna leva vidare.  

Att man får jobba aktivt med det, att man inte bara sitter och lyssnar, utan att 

lite olika situationer, man kan väl ha rollspel eller vad som helst liksom 

Ledarna ansåg inte heller att värdegrunden levde i organisationen och efterfrågade bättre 

kontroll och uppföljning av att värdegrunden verkligen efterlevdes i verksamheten.  

Det blir bara några ord som man varken lever efter eller förstår vad de innebär 

egentligen 

Dom här uppe tror att det händer saker bara för att de säger att ni ska ni göra 

det, men så enkelt är det ju inte  

Jag är rädd att det här med värdegrund, det kanske lever i den högsta ledningen 

här och sen i nån värdegrundsenhet på RPS (Rikspolisstyrelsen - författarnas 

anmärkning) som har sin brödföda med att hålla den levande 

Däremot skiljde en ledare på värdegrundens begrepp och dess innehåll och menade att 

innehållet var levande hos ledarna, även om dokumentet med begreppen var död.  

Nja, den står i hyllan nu… så att den är ju inte aktiv, men vi chefer är aktiv 

tycker jag och där finns det med, den är ju levande hos oss 
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3.3 Möjligheter och hinder 

Här beskrivs de faktorer som upplevdes påverka intervjupersonernas förmågor att agera efter 

värdegrunden i sitt arbete. Fyra teman: ’verksamhetens komplexitet och oförutsägbara 

karaktär’, ’juridisk konsekvensanalys’, ’belöning och resurser’ samt ’kultur och ledarskap’ 

växte fram för de upplevda möjligheterna och hindren. 

Verksamhetens komplexitet och oförutsägbara karaktär 

Både medarbetare och ledare ansåg att organisationsstrukturen hämmade deras kontroll och 

möjligheter att agera. Klarade de att uppfylla något av värdegrundsbegreppen gav det positivt 

utfall på ett område, men kunde hämma tillämpningen av ett annat. De angav särskilda 

begränsningar kopplade till verksamhetens samverkan med andra aktörer, till exempel 

sjukvården eller socialtjänsten, där medarbetarens plats i kedjan skapade frustration.  

Man vill så mycket, men det tar stopp någonstans i något system, i 

myndigheterna här 

Man kan känna ibland att det är lika bra att man inte gör någonting för det 

leder ändå ingen vart  

Jag skulle vilja att det var lättare för oss att fatta besluten, men då skulle man 

egentligen ändra lagstiftningen 

Man måste ju veta att det håller hela vägen 

Svårigheter att planera sitt handlande uttrycktes som centralt från samtliga medarbetare och 

vissa ledare, då ingen arbetssituation var den andra lik.  

Det är så himla svårt att ha en mall i vårat jobb, man kan ha en mental 

förberedelse, har man en liknande händelse, ja just ja, den där gången var det 

så. Men sen när man väl kommer på platsen 

Det är egentligen det riksdag, regering säger åt oss att göra, vi ska ju hela tiden 

ha planerad verksamhet och sen avbryts den med såkallad händelsestyrd 

verksamhet när allmänheten ringer och säger att det pågår nåt brott eller en 

olycka har inträffat 

Ledarna uttryckte dock vissa strategier som hjälpte dem att agera efter värdegrunden. 

Oftast finns det inget rätt eller fel, man måste göra en värdering varje gång man 

står inför ett etiskt dilemma  

Den tydliggör hur vi ska förhålla oss till ganska komplexa verksamheter som vi 

jobbar med, många direktiv med ibland väldigt kort varsel från 

Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen och allting 
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Intervjusvaren tyder på att kontrollen upplevs öka ju högre upp i organisationen individen 

befinner sig. En medarbetare uttryckte sitt begränsade handlingsutrymme kopplat till 

värdegrunden som, 

Vi gör lite allt möjligt, vi kan inte göra allting samtidigt, utan vi anpassar oss 

och gör så gott vi kan här ute 

en av ledarna uttryckte däremot en högre grad av kontroll avseende 

värdegrundstillämpningen. 

Jag tycker ju i princip vilken arbetsuppgift jag än har, så kan jag applicera 

orden på den arbetsuppgiften och jobba utifrån det jag jobbar med då 

Juridisk konsekvensanalys 

Ett annat tema som framkom och ansågs påverka intervjupersonernas förmåga att agera efter 

värdegrunden, var de juridiska konsekvenserna av sitt handlande som de genomgående 

fokuserade på för att avgöra lämpligt beteende. Inom dessa ramar tog de sedan etisk och 

moralisk hänsyn till medborgare och aktuell situation. Medarbetarna fokuserade på juridiska 

konsekvenser för polisen som organisation och för eventuellt berörda medborgare, 

Man måste förhålla sig professionell till sitt uppdrag, till sina medarbetare och 

allmänheten 

Man blir mer korrekt och det blir mindre fall där det uppstår olämpliga saker 

Så att då gjorde han illa sig när vi gjorde det här och det vart ju ingenting av 

det. Han gjorde ju ingen anmälan på det 

medan ledarna enbart ville undvika att bli lagförda som polis och/eller myndighet.  

Konsekvenserna av vårt handlande kan ju bli juridiskt fel så att säga, så det blir 

vi som blir lagförda istället 

Bara för att jag tycker synd om någon så betyder ju inte det att jag inte skulle 

skriva en anmälan 

Flertalet intervjupersoner berättade också att värdegrunden främst användes i situationer som 

kunde kräva ett etiskt och moraliskt rättesnöre för verbala uttryck, för att undvika repressalier 

av juridisk karaktär.  
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Speciellt när jag blir arg försöker jag tänka på det, att inte svära, för ibland blir 

man ju så oerhört provocerad 

Det blir ju mycket att man använder det i såna situationer där man använder 

tvångsmedel eller använder våld… det blir där man får tänka till. Så man tänker 

korrekt 

Om det eskalerar och nån verkligen går över gränsen och upplevs utifrån också, 

och vi får in en klagan. Då skickar vi det till intern utredning. Är det inget brott, 

tar vi tillbaka den och säger, det var ju inte bra, men det var inget brott 

Kultur och ledarskap 

Samtliga intervjupersoner ansåg kulturen vara en viktig normbärare och ha stor betydelse för 

värdegrundens efterlevnad. Den befintliga kulturen ansågs inte bjuda in till tillämpning av 

värdegrundsrelaterade frågor, även om berättelserna tyder på att det skett en viss 

värdeförskjutning där uppmuntran av mer mjuka värden som till exempel engagemang blivit 

mer accepterat. 

Det är ju kulturen på arbetsplatsen som i så fall formar nya medarbetare och 

det har man sett går ganska fort inom polisen 

Det var en äldre kollega som bröt mot alla värdegrundbegrepp, som var otroligt 

oschysst, men då vågade jag inte säga någonting för att jag var ny 

 Det va ju inte så högt i tak… sen tror jag polisen har förändrats, det är 

annorlunda nu 

En tydlig trend var att samtliga intervjupersoner betonade vikten av äldre kollegors 

erfarenheter och tjänsteår i yrket, vilka de använde som förebilder och måttstock i sin egen 

yrkesutövning. 

Det ju jätteviktigt att man fått gått ihop med äldre kollegor som varit med ett tag 

Unga kollegor som inte har en referens skapar egna konstiga 

Säkerhet är ju också att ha äldre kollegor runt om kring sig och hur fan man ska 

göra och vad man bör göra och som kan säga det här var väl inte så bra 

En annan aspekt av organisationskulturen som framträdde vid intervjuerna var ledarskapets 

betydelse, som upplevdes påverka både medarbetare och ledares möjligheter att tillämpa 

värdegrunden. Myndighetens högsta chef gavs mycket fokus och ansågs vara avgörande för 

en positiv inställning till värdegrundarbetet. Alla intervjupersoner lade ansvaret för att 

värdegrunden efterlevs ett steg högre än hos sin närmsta chef. Särskild kritik riktades också 



19 

 

mot Rikspolisstyrelsen och den brist på operativ insikt ovanifrån, som upplevdes av samtliga 

intervjupersoner.  

Det är avhängigt av chefen de som först och främst måste titta på värdegrunden 

det är cheferna och i ledningen, det är där det måste börja 

Den här värdegrunden gäller inte bara fotfolket. Den ska gå upp, ända upp till 

RPS 

Det är ju chefens ansvar att se till att den hålls levande. Jag tror väldigt mycket 

på den hära, att den som är högsta chef, sätter en prägel på en organisation 

Oberoende av befattning framträdde genomgående att det var en starkare förankring av 

värdegrunden på nivåer och befattningar högre upp i organisationen och att engagemanget för 

värdegrundsfrågor avtog stegvis nedåt i hierarkin, för att knappt märkas för dem i sin 

yrkesutövning. 

Uppfattningen om vad värdegrunden är, hur den ska användas och nyttan av 

den skiljer sig nog mellan högsta ledningen till polisen på gatan eller utredaren 

Här uppe bestäms det, sen polisen på fältet gör som de vill i alla fall och det är 

ju på grund av bristande kontroll och uppföljning 

Det skulle underlätta om fler myndigheter levde värdegrunden, alltså fler 

ledningsgrupper och på alla nivåer 

Belöning och resurser 

Medarbetarna uppgav till största delen fysiska faktorer, i huvudsak högre lön och ökade 

personalresurser som avgörande för deras möjligheter att tillämpa värdegrunden och 

avsaknaden av dem som de största hindren. Lönen ansågs vara det huvudsakliga måttet på 

uppskattning och hur högt myndigheten värderade deras arbete. 

Ja nummer ett är ju till att börja ge mig mer lön och nummer två det är ju 

kanske att leva efter det själv litegrann 

Det hade nog känts skönare i själen om vi hade fått lön för mödan och en 

bekräftelse på det vi gör är viktigt 

Det är ju praktiska saker. Bättre lön, system och bättre arbetstider skulle också 

göra att vi orkade mer, det hänger ju ihop allting. Att vi orkar vara tillgängliga, 

engagerade och effektiva 

Jag tycker nog att det är personalläget som begränsar 
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Ledarna hade svårigheter att besvara frågor kring arbetsrelaterad motivation och uttryckte sig 

vagt om de faktorer som påverkade dem själva i deras värdegrundstillämpning. De förstärkte 

istället synen på lön och att psykologiskt känna sammanhang i sitt arbete som 

motivationsfaktorer för medarbetarnas tillämpning. 

Det är nog mer den individuella lönesättningen kanske som är ett verktyg för att 

se till att vi uppfyller våra mål… lönesättningen bygger ju på förhållningssätt 

och prestation 

Chefernas brist på uppmuntran kanske och uppskattning och entusiasm för jag 

tror att, ska man få personalen engagerad, då man måste vara engagerad som 

chef också och det brister 

Se sin del i helheten... tror jag är den största drivkraften hos de flesta. Att de 

känner sig väl bemötta och sedda 

3.4 Värdegrundens allmänna betydelse 

Ett område som föll utanför studiens huvudsakliga frågeområden växte fram utifrån 

intervjupersonernas attityder till värdegrunden och tydliggjorde den allmänna betydelse de 

ansåg den ha för sin egen person, yrkesutövning och verksamheten. Två teman framkom för 

detta område med värdegrundens allmänna betydelse: ’skilda perspektiv’ samt ’etik och 

moral’ som är viktiga för förståelse av vad intervjupersonerna lade för innebörd och betydelse 

i värdegrunden som styrmedel.  

Skilda perspektiv  

Ett av de teman som framkom angående värdegrundens allmänna betydelse var att en klar 

distinktion mellan intervjupersonernas attityder till värdegrunden framträdde från deras 

befattning i verksamheten. Medarbetarna saknade strategiskt perspektiv och såg enbart till 

värdegrundens betydelse för dem i deras operativa, dagliga verksamhet och inte i 

förlängningen. Dock fanns en viss medvetenhet kring att ledningen avkrävdes en mer 

strategisk syn och helhetsperspektiv. 

Jag går ju inte och har det i huvudet hela tiden, att jag ska jobba efter 

värdegrunden va 

Kanske dom lite högre ser den här andra biten i det hela istället liksom, jag kan 

tänka mig att den utgår från högre plan inom myndigheten. Så säkert så, 

försöker dem utforma saker och ting med värdegrund som grund 
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Ledarna hade med sin strategiska syn ett större och bredare perspektiv på verksamheten och 

ansåg att avsteg från egna behov, för ett större syfte, med verksamheten i fokus var 

nödvändigt.  

Man ser inte till myndigheten som helhet utan man är sig själv närmast istället för 

att försöka samverka 

Hur mycket är JAG beredd att offra av mitt för att nå målet? 

Jag har ett ansvar, om inte vi samverkar så är det nån annan som i slutändan blir 

lidande och då blir hela myndigheten lidande 

Det personliga motivet är väl att väl att stå rakryggad… att inte ha någonting att 

skämmas för i mitt myndighetsutövande 

Etik och moral 

Svårigheter och även en viss ovilja att skilja på värdegrunden med dess tre ingående begrepp 

och sina egna personliga värderingar framträdde hos samtliga intervjupersoner. De återkom 

ständigt till egna värderingar med etik och moral som avgörande och mycket viktigare än 

värdegrunden för deras agerande.  

Värdegrund tycker jag sitter i ens personlighet kanske, vad man har för 

värderingar hur man beter sig mot andra och hur man beter sig mot sig själv 

Det man har med sig in, sitt sunda förnuft och hur man är som människa. Har 

man det så ploppar det där (värdegrunden - författarnas anmärkning) med… 

Jag tycker att det är mer intressant vilka värderingar vi har, vilka mänskliga 

värderingar 

I relation till detta upplevde sig nästan alla intervjupersoner bli irriterade av det faktum att en 

värdegrundskrift producerats med någonting som för en polisanställd redan är självklart att 

förhålla sig till. Den civilanställde uttryckte dock inga sådana attityder.  

Alltså man har tagit fram ett papper som redan finns i varje polis. Det här med 

värdegrund det finns ju hos oss, vi fortsätter att jobba utefter den som vi alltid 

har gjort 

Man har tagit fram ett papper som konstaterar att det vi jobbar efter, det här ja 

det gjorde jag redan 1990 

Tvivel mot att en gemensamt antagen värdegrund överhuvudtaget skulle kunna förändra en 

individs personliga etik och moral, beskrevs också klart och tydligt. 
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Om det är någon som har djupt rotade etiska värderingar som strider mot det 

här och mot medarbetare, så hjälper de ju inte att säga de här… ja men kom nu 

ihåg de tre 

Värdegrundsarbetet är ju mycket svårare än att orden står för någonting, därför 

jag tycker faktiskt fortfarande att det sitter djupare än så, vi kan inte påverka 

individerna 

Ett sånt här bojsänke, här uppe så kan det vara de som man ser utåt, alltså de är 

hur jag agerar och de kan ju svaja lite grann beroende på hur vinden blåser. 

Men värderingarna, dom ruckar man inte så himla lätt på 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för en gemensamt antagen värdegrunds 

innebörd och betydelse för polisanställda medarbetare och ledare. Fokus har legat på vilken 

nytta och betydelse de ansett värdegrunden ha för sin egen yrkesutövning och verksamheten i 

stort samt vilka faktorer inom individerna eller i omgivningen som kunde tänkas påverka 

dennes förmåga att agera efter värdegrunden. Föreliggande studies resultat visar elva teman 

som framkom från studiens tre frågeområden samt två teman som växte fram utanför 

frågeområdena och tolkades behandla värdegrundens allmänna betydelse (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Temaområden som framkom relaterade till studiens frågeområden samt det område med teman som 

växte fram kring värdegrundens allmänna betydelse, men föll utanför studiens ursprungliga frågeområden. 

Värdegrundens 
innebörd

Lojalitet

Kvantitet före en 
önskvärd kvalitet

Möjlighet till 
utveckling

Offentlighet

Uppdrag och mål

Politiskt verktyg

Saknar syfte och 
förankring

Lever inte

Möjligheter och 
hinder

Verksamhetens 
komplexitet och 
oförutsägbarhet

Juridisk 
konsekvensanalys

Kultur och 
ledarskap

Belöning och 
resurser

Värdegrundens 
allmänna 
betydelse

Skilda perspektiv

Etik och moral



23 

 

4.1.1 Värdegrundens innebörd 

Både medarbetare och ledare presenterade innebörden i begreppet engagemang i termer av ett 

ansvar för sina uppgifter, då de ofta återkom till uttryck som professionalitet och lojalitet mot 

verksamhet, lag, uppdrag och medborgare, som de viktigaste komponenterna. Vad gäller 

begreppet effektivitet förknippades det av medarbetarna med mängdprestation och kvantitet 

före, de av dem önskvärda, kvalitativa resultat med den enskilde medborgarens bästa i fokus. 

Ledarna förmedlade ett annat perspektiv då de ansåg att effektivitet handlade om att göra rätt 

prioriteringar idag för morgondagens verksamhet. Resonemangen kring innebörden i 

begreppet tillgänglighet skiljde sig även de åt mellan medarbetare och ledare. Medarbetarna 

uttryckte tillgänglighet i form av en vilja att möta medborgarnas önskan och behov av deras 

fysiska närvaro medan ledarna utifrån deras berättelser uttryckte tillgänglighet i termer av att 

ta vara på sina kontaktvägar. 

4.1.2 Uppdrag och mål 

Vad gäller värdegrundens betydelse för uppdrag och mål framträdde olika bilder utifrån 

befattning. Medarbetarna ansåg att värdegrunden endast var ett politiskt dokument som 

syftade till att stärka Polisens varumärke externt och alltså inte bidrog till att styra det interna 

arbetet mot mål. Liknande uppfattningar presenterades också av ledarna, även om de uttryckte 

förhoppningar om att värdegrunden skulle kunna bidra om den användes mer praktiskt i 

vardagen. Utifrån sin syn på värdegrunden som ett externt dokument hoppades ändå 

medarbetarna att arbetet med den skulle märkas för medborgarna, även om de inte trodde att 

den de facto gjorde det. Ledarna hade med sitt perspektiv ingen önskan om att medborgarna 

behövde känna till värdegrunden, då den interna styrningen ansågs tillräcklig för att på sikt 

leda till nytta för samhället. Den övergripande bild som förmedlades av värdegrundens 

betydelse för medarbetarna var att de inte kände sig delaktiga i arbetet med att ta fram 

värdegrunden varför de heller inte ansåg sig vara förpliktade att leva efter den. De ansåg att 

den största bristen var avsaknad av implementering och efterlevnad, vilket de angav som 

kritiskt för att värdegrunden överhuvudtaget skulle ge någon effekt och bidra till 

måluppfyllelse. Medarbetarna menade att den enda implementering som skett var en 

presentation av det färdigproducerade materialet i pappersform. Ledarna upplevde emellertid 

en stor delaktighet i alla frågor som berört värdegrunden, dess framtagande, implementering 

och efterlevnad och var i huvudsak på det klara med att implementering skedde i samband 

med att värdegrunden arbetades fram. Samtliga intervjupersoner förmedlade en bild som 
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indikerade att efterlevnaden av värdegrunden inte var vad den skulle kunna och i vissa fall 

borde varit.  

4.1.3 Möjligheter och hinder 

Överlag framträdde att samtliga upplevde verksamhetens lagbundenhet, hierarkiska struktur 

och krångliga beslutsvägar som de främsta hindren för möjligheterna att applicera 

värdegrunden i sitt arbete. En något kontrasterande bild framträdde dock hos vissa ledare då 

de menade att denna även kunde vara en trygg ram att luta sig mot. Vid bedömning och 

värdering av en situations handlingsalternativ analyserades i första hand de juridiska 

konsekvenserna med den lagföring de till varje pris ville undvika. Sedan vägdes den 

eventuellt berörde medborgarens situation in och allra sist de konsekvenser för dem själva 

som kunde finnas. Organisationens ledarskap och i synnerhet äldre erfarna kollegor och andra 

goda förebilder som föregick med goda exempel, ansågs av samtliga forma kulturen och vara 

en av verksamhetens viktigaste normsättare. Den rådande kulturen på arbetsplatsen hade en 

jargong som drev med värdegrunden och dess betydelse, varför det inte ansågs accepterat att 

tillämpa denna på ett professionellt sätt. Dock ansåg intervjupersonerna att grunden till detta 

var det faktum att värdegrunden implementerats och förankrats på ett bristfälligt sätt. Till 

grund för den dåliga efterlevnaden låg också intervjupersonernas upplevda brist av närvarande 

motivationsfaktorer. Medarbetarna saknade främst fysiska sådana som personalresurser och 

bra lön, vilka de ansåg vara kritiskt för deras vilja att agera efter värdegrunden och ett bevis 

på i vilken utsträckning organisationen uppskattade deras arbete. Ledarna hade svårt att 

relatera till faktorer som hade betydelse för dem själva, men presenterade psykosociala 

faktorer som de trodde motiverade medarbetarna och uttryckte där uppmuntran och 

uppskattning ovanifrån som viktigt. 

4.1.4 Värdegrundens allmänna betydelse  

Från intervjuerna framträdde att medarbetarna upplevde svårigheter att förhålla sig flexibla 

och anpassa innebörden i värdegrunden och dess begrepp operativt. De förhöll sig till 

begreppen på ett statiskt sätt och värdegrundsbegreppen var mer var ord utan innebörd som 

inte gick att anpassa till deras arbetssituation. Ledarna däremot förändrade begreppen och 

anpassade dem till den situation de stod inför, förutsatt att de var ledare med mycket 

strategiska och administrativa uppgifter. Ledare med mer praktisk verksamhetsanknytning 

delade i högre utsträckning medarbetarnas uppfattning där de ansåg sig uppleva svårigheter 

att applicera värdegrunden. Återkommande var också svårigheter att skilja Polisens uttalade 

värdegrund med det allmänna begreppet värdegrund, då de talade om värdegrund var det inte 
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Polisens, utan den personliga med individens egen etik och moral som centralt. Vad gäller 

värdgrundsbegreppen skiljde medarbetare och ledare också dessa från värdegrunden som 

helhet, med anknytning till det faktum att den personliga värdegrunden ansågs styra och ligga 

i fas med de värden de ansåg Polisen som solidarisk organisation stå för, oavsett om det fanns 

en antagen värdegrund eller ej. Värdegrundsbegreppen effektiv, engagerad och tillgänglig 

ansågs ligga utanför den antagna värdegrunden, då de inte såg begreppens samhörighet med 

helheten. De förstod sammantaget inte hur deras egen så viktiga etik och moral skulle kunna 

kombineras med värdegrunden för att vägleda deras arbetsrelaterade beteende. 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka offentliganställdas upplevelser av en gemensamt antagen 

värdegrund och dess betydelse för verksamhetens uppdrag och mål samt vilka faktorer som 

påverkade deras förmågor att tillämpa denna i sitt arbete. Resultatet visade att den upplevda 

innebörden bara till viss del stämde överens med värdegrundens uttalade sådana. De 

polisanställda såg inte heller någon praktisk koppling mellan den enligt dem bristfälligt 

implementerade värdegrunden och verksamhetens uppdrag och mål. Resultatet tyder också på 

att vissa faktorer var avgörande för viljan att tillämpa värdegrunden i sitt arbete men att 

beteendet i grund och botten utgick från intervjupersonernas upplevda plikt att tjäna samhället 

och därför agerade efter sin egen inneboende etik och moral. Detta resultat finner också stöd i 

Nevins, Bearden och Moneys (2007) studie som menar att en individs arbetsmoral och i 

vilken utsträckning man ser, agerar och planerar för ett samhälleligt ansvarstagande påverkar 

individens egna värderingar. 

4.2.1 Värdegrunden innebörd 

Det resultat som framkom kring värdegrundsbegreppens innebörd kan tydas utgå från 

individernas enskilda arbetssituation och yrkesroll. Begreppens innebörd förklarades utifrån 

de förutsättningar och möjligheter de vid intervjutillfället upplevde sig ha att tillämpa 

begreppen i sin situation. Det som framkom avseende den innebörd medarbetare och ledare 

lade i begreppen diskuteras vidare i relation till polisens uttalade beskrivning, innebörd och 

tänkta tillämpning som återfinns närmre beskrivna i avsnitt 1.1.3.    

 Polisens uttalade beskrivning av begreppet engagerad innebär att med ansvar och 

respekt ta ansvar för sin uppgift och värna om allas lika värde. Samtliga uttryckte i första hand 

solidaritet mot samhället och dess medborgare som grund i både begreppet och för sin egen 

yrkesutövning, varför detta kan anses uppfylla begreppets innehåll rörande ansvar för 

verksamheten. Respekt och allas lika värde nämndes inte direkt i intervjupersonernas 
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upplevelser av engagemanget, även om tydliga kopplingar till detta framkom från deras 

attityder kring den återkommande professionalitet och lagmässiga lojalitet de fokuserade på. 

Genom detta kan tydas en respekt för uppdraget och likabehandling av medborgarna, som är 

det Polisens värdegrund värnar om, för att uppfylla innehållet i begreppet engagemang. 

 Polisen uttalar en förhoppning om att effektivitetsbegreppet ska bidra till att 

verksamheten fokuserar på resultat, samarbete och ständig utveckling. Resultatsträvan 

upplevdes klart och tydligt som en aspekt i medarbetarnas upplevelser av begreppet då dess 

innehåll ansågs innebära en kvantitativ jakt, dock på kvaliténs bekostnad. Ledarnas upplevda 

innebörd stod i direkt samklang med samarbete och ständig utveckling då effektivitet för dem 

handlade om att göra rätt sak vid rätt tillfälle med hjälp av rätt samverkanspartners. Detta 

berörde även resultataspekten då den ständiga utveckling de ansåg sig syssla med i vardagen 

skulle leda till strategiskt goda resultat för verksamheten. Området för samarbete berördes 

dock inte i medarbetarnas uppfattningar av effektivitetsbegreppet. Alltså framträdde en 

relativt samstämmig uppfattning av de polisanställdas och Polisens innebörd i begreppet 

effektivitet, dock förknippade medarbetarna resultatbegreppet enbart med kvantitet. Troligtvis 

inkluderar Polisen också kvalitetsaspekter, men det går inte att tyda resultatbegreppets 

innehåll närmare för att få reda på detta, även om det utifrån värdegrundens syfte, att göra 

Polisen bättre, handlar om en uttalad strävan efter renodlad kvalité i verksamheten.   

 Polisens uttalade innebörd av tillgänglighet innebär att vara tillgänglig både för 

varandra och för allmänheten, vilket också enligt beskrivningen innebär att de ska vara 

hjälpsamma, stödjande och flexibla i sitt arbetssätt. Samtliga uttryckte innehållet i begreppet 

tillgänglighet som en offentlig synlighet, men där ”mottagarna” varierade beroende av 

befattning. Medarbetarna ansåg att tillgängligheten handlade om att möta medborgarna för 

deras bästa, medan ledarna var hjälpsamma, stödjande och flexibla i det avseendet att de 

istället fokuserade på att möta verksamheten och dess behov. Utifrån detta kan den upplevda 

innebörden anses stå i relation till den uttalade, men i likhet med effektivitetsbegreppet 

stämde den upplevda innebörden in på olika delar av begreppets innehåll beroende på om de 

var medarbetare eller ledare.             

4.2.2 Uppdrag och mål 

Medarbetare och ledare såg värdegrundens betydelse för uppdrag och mål från olika 

perspektiv, då medarbetarna endast ansåg värdegrunden vara ett externt politiskt dokument, 

som varken bidrog till någon styrning och inte heller måluppfyllelse. Medarbetarna ansåg 

vidare att den inte var förankrad i verksamheten och saknade stöd för värdegrundsfrågorna 
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både från sin närmsta chef och från myndighetsledningen. Även ledarna saknade denna typ av 

stöd uppifrån för att aktivt kunna arbeta med värdegrunden. Detta resultat får empiriskt stöd 

av Rodgers och Hunter (1991, 1992) vars studier visar att högsta ledningens stöd och 

engagemang är avgörande faktorer för hur väl målstyrning fungerar. Vidare kan dessa 

attityder till det uttryckta behovet av ledningens stöd för att faktiskt kunna tillämpa 

värdegrunden förklaras utifrån de enligt Ajzen (1991, 2002b) subjektivt upplevda normernas 

betydelse för beteende. Detta då medarbetarna utifrån ovanstående resonemang inte upplevde 

förväntningar från sina ledare att agera efter värdegrunden i sin yrkesutövning. Betydelsen av 

detta stärks också av tidigare studier på polisanställda som visar att ledarnas förmåga att 

överföra positiva attityder ökar medarbetarnas prestationsförmåga (Walumbwa et al., 2010). 

Om denna typ av stöd från organisationen saknas är det enligt Aubé, Rosseau och Morin 

(2007) kritiskt att individen ändå upplever sig ha tillräckligt med kontroll för att bemästra sin 

situation, för att kunna behålla den känslomässiga hängivenheten till organisationen som är 

viktig för prestationen. För att kunna sträva efter att uppnå mål är det alltså enligt Aubé et al.s 

(2007) studie lika viktigt att medarbetarna känner känslomässig hängivenhet som att ledarna 

stärker dem i deras värdegrundstillämpning.         

 För att gemensamma värderingar ska fungera i en organisation, förelår Valentine, 

Greller och Richtermeyer (2006) i linje med detta att fokus bör vara att höja de anställdas 

upplevda grad av organisatoriskt stöd för frågorna och även jobba för att de anställdas 

värderingar faktiskt är i samklang med de organisationen vill förmedla. De poängterar också 

nyttan av att förmedla de delade värderingarnas betydelse för organisationens intressenter till 

de anställda, då detta ökar engagemanget och möjligheterna att individen faktiskt agerar 

utefter dem i sitt arbete. Resultatet antyder att myndigheten har lyckats mindre bra med att 

förmedla det ovanstående studie av Valentine et al. (2006) ansåg kritiskt, då 

intervjupersonerna ställde sig bakom värdegrundens innebörd, men upplevde lågt 

organisatoriskt stöd och var tvetydiga i frågan om värdegrundens betydelse för medborgarna, 

vars intressen de värnade starkt om. Medarbetarna uttryckte klara svårigheter att agera efter 

värdegrunden och menade att det fanns andra styrmedel, som till exempel anställningsbeviset, 

som var mer verksamma för att nå mål, även om de paradoxalt nog också trodde att 

värdegrunden både skulle bidra och märkas för medborgarna om den efterlevdes. Ledarna 

ansåg sig kunna agera efter värdegrunden och att den i vissa fall kunde bidra till ökad 

prestationsförmåga, men gav tvetydiga bilder av om den faktiskt hade någon effekt på 

uppdrag och mål. Det bör poängteras att det endast är de polisanställdas subjektiva 

upplevelser av sin egen produktivitet och verksamhetens effektivitet vi utifrån resultatet kan 
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uttala oss om. Värdegrunden kan ha faktisk betydelse för verksamheten, även om de 

polisanställda inte upplevde det så utifrån sin situation. För att förbättra sina prestationer och 

resultat i offentlig sektor tyder dock forskningsresultat på att de säkraste korten är just denna 

typ av insatser med smart resursutnyttjande, kulturskapande och strategiimplementering som 

värdegrunden syftar till (Boyne, 2003). En studie av Peus, Kerschreiter, Frey och Traut-

Mattausch (2010) tyder på att denna typ av styrning, utöver en positiv påverkan på de 

anställdas attityder, faktiskt kan mätas objektivt då det också bidrar till gynnsamma effekter 

på verksamhetens ekonomi.  

4.2.3 Möjligheter och hinder 

Medarbetarna presenterade en bild av sin arbetssituation som komplex, svår att förutsäga och 

genom detta svårigheter att i förväg planera sitt handlande, då de ”när man kom till platsen” 

kunde omkullkastas av den situation som rådde och därför bara ägna sig åt en viss mental 

förberedelse på vad som väntade, men inte hur de skulle agera. Detta stämmer överens med 

Ajzen et al.s (2009) resonemang där en medveten planering av när, var och hur man ska agera 

på ett visst sätt gör att en individ i större utsträckning faktiskt handlar som denne tänkt, varför 

detta kan vara svårt för polisen i fält. Medarbetarnas arbetssituation kännetecknades av låg 

kontroll över sin arbetssituation, då de på grund av att ingen situation var den andra lik 

upplevde svårigheter att agera viljestyrt, vilket är en förutsättning för att kunna fullfölja sina 

intentioner och enligt Ajzen (1991, 2002b) avgörs just av den upplevda kontrollen över 

situationen. Eftersom medarbetarnas arbetssituation karaktäriserades av stressiga situationer 

som ofta krävde omedelbart agerande, agerade de inte viljestyrt utan baserade sitt agerande på 

egen och andra kollegors erfarenhet. Detta resultat stärks av en studie som menar att poliser i 

huvudsak verkar lita på sin erfarenhet och kompetens i stressiga situationer, oavsett hur de 

känner inför den (Le Blanc, Regehr, Jelley & Barath, 2008). Ledarna, som inte agerade i fält, 

ansåg sig ha viss hjälp av värdegrunden i sitt arbete, vilket kan tolkas som att de upplevde 

större möjligheter att både planera sitt beteende och agera viljestyrt. Enligt Ajzen et al. (2009) 

möjliggör detta ett fullföljande av det planerade beteendet, vilket kan tänkas höra samman 

med att ledarnas befattning och arbetssituation kan tydas ha högre grad av förutsägbarhet än 

medarbetarna genom sin stora andel administrativa arbetsuppgifter. Ett led i detta var också 

att ledarna förhöll sig till värdegrunden, uppdrag och lag som starka ramar, inom vilka de 

försökte hålla sig till varje pris.  

 Samtliga återkom också till att de skulle känna sig mer motiverade att agera efter 

värdegrunden om både ledare och andra instanser ovan dem t.ex. ledningsgrupp eller 
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Rikspolisstyrelsen, tillämpade den på ett för dem mer märkbart sätt. Denna slutsats stärks 

också av en nyligen gjord studie som klargör att ledarskapet i allra högsta grad påverkar 

arbetsrelaterade beteenden då en ökning av medarbetarnas prestationsförmåga bara 

förekommer om ledare på flera organisatoriska nivåer är effektiva (O´Reilly et al., 2010).    

 Ledarna uttryckte inga faktorer som kunde hjälpa dem att i större utsträckning tillämpa 

värdegrunden, vilket kan förstås som att deras behov var uppfyllda. Medarbetarna uttryckte 

däremot både lön och personalresurser som dels det huvudsakliga beviset på uppskattning 

men också motivationsfaktorer för att skapa en positiv attityd till värdegrunden och således 

agera efter den. Detta resultat stämmer överens med forskning som visar att individens attityd 

till att vilja agera på ett visst sätt många gånger är avgörande för beteendet (Ajzen, 2002a, 

2002b). Rättvis behandling, belöning och stöd från ledare samt gynnsamma arbetsvillkor, har 

också enligt studier starka samband med upplevt organisatoriskt stöd. Individen känner vid 

upplevt högt organisatoriskt stöd en skyldighet att ”betala tillbaka” med ökad prestation, 

engagemang och lojalitet vilket visar sig särskilt hos grupper med höga emotionella krav i 

arbetet (Rhoades & Eisenberger, 2002). Poliskåren kan betraktas som en yrkesgrupp som har 

detta, då de enligt Bakker och Heuven (2006) ofta avkrävs ett agerande som inte alltid 

stämmer överens med den egna personens inre vilja och genom detta reducerar individens 

yrkesmässiga prestation.  

4.2.4 Värdegrundens allmänna betydelse 

Resultatet tyder på att medarbetarna hade svårt att applicera denna typ av verktyg, som 

värdegrunden är, operativt i sin arbetssituation, då begreppen och dess innebörd 

återkommande betraktades som statiska, oföränderliga och låsta i sin form. Ledarna med 

strategiska och administrativa arbetsuppgifter hade tagit till sig begreppen på ett annat sätt då 

de anpassade dem på ett strategiskt sätt till den situation som upplevdes. Medarbetarna 

resonerade också kring värdegrunden utifrån sin egen roll i verksamheten, medan ledarna 

resonerade kring dess betydelse för verksamheten som helhet. Detta kan även det förklaras 

utifrån den kontroll som enligt Ajzen (1991, 2002b) är viktig för en individs möjligheter att 

fullfölja sina intentioner, då medarbetarna kunde antas uppleva en lägre grad av kontroll och 

möjlighet att planera sitt framtida beteende än ledarna. Eftersom ledarna med högre grad av 

förutsägbarhet i arbetsuppgifterna dels kunde tänkas göra en mental planering av hur de skulle 

kunna tillämpa värdegrunden och utifrån resultaten kunde tydas ha en högre faktisk kontroll 

över sin arbetssituation. 
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Ett av de mest framträdande problemen med värdegrunden får anses vara det faktum att de 

hade svårt att skilja på begreppet värdegrund med Polisens uttalade sådana. Vidare framkom 

att samtliga polisanställda också särskiljde värdegrundsbegreppet från innehållet med de tre 

begrepp och förhållningssätt som de syftar till. Begreppet värdegrund som sådant handlade i 

grund och botten för dem alla om deras egna personliga etik och moral som tog överhanden 

över allting annat när det kom till situationer där de kunde behöva någonting att luta sig 

tillbaka på. Intervjupersonerna ansåg dock att de egna personliga värderingarna med det etiska 

och moraliska förhållningssätt man anammat gick i linje med de värden de tyckte att Polisen 

som organisation stod för, varför de inte anammat värdegrunden är därför en intressant fråga. 

Om deras egna värderingar och lojalitet låg i linje med de värden de uppfattade att Polisen 

stod för, bortsett från den nationella värdegrunden, borde de inte då upplevt värdet av att 

förhålla sig till även värdegrunden i sin yrkesutövning? Det kan utifrån en studie av 

Verplanken och Holland (2002) spekuleras i om resultatet verkligen speglar en sann bild av 

individernas attityder då de menar att värderingar skapar mening och reglerar handlandet så 

att individen handlar i överensstämmelse med sina värderingar, men bara om de aktiveras 

mentalt och är viktiga för att upprätthålla individens självbild. Samtliga intervjupersoner 

uttryckte sig dock vagt kring vilka de värden är som Polisens stod för, men återkom ständigt 

till resonemang kring att de valt detta yrke för att de vill stå bakom och värna om dessa, trots 

att de struntar i värdegrunden. En alldeles färsk studie av svenska polisers arbetsmiljö visar 

också att de polisanställda pågrund av sin starka lojalitetsplikt och den upplevda resursbristen 

som bevis på detta gick till arbetet även om de var sjuka för att inte verksamheten skulle bli 

lidande av att de var borta (Leineweber et al., 2011). Trots att intervjupersonerna sade att 

organisationens och de individuella värderingarna stämde överens, agerade de inte därefter. 

En studie av Hart et al. (2009) visar i motsats till detta att det är dubbelt så vanligt att 

individer tar till sig sådan information som passar med deras nuvarande attityder och 

beteenden än sådan som går emot dessa, varför vi utifrån denna studie funderar på 

intervjupersonernas svaga intresse för värdegrunden. En annan aspekt av detta är också att 

forskning tyder på att värderingar förekommer i ett hierarkiskt system med en inneboende 

rangordning av hur viktiga vissa värderingar är jämfört med andra och avgör efter vilken man 

agerar först (e.g., Homer & Kahle, 1988; Rohan, 2000; Rokeach, 1968), detta skulle kunna 

förklara individernas förhållningssätt till värdegrunden som underordnat de egna 

värderingarna och varför man förhåller sig till dem i första hand.  
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4.3 Metoddiskussion 

Valet av djupintervjuer för denna studie grundades på att det är en metod som lämpar sig väl 

för att undersöka individers subjektiva upplevelser och erfarenheter och valdes då syftet var 

att bringa ny kunskap om värdegrundens betydelse för individen och dennes arbetssituation. 

Om man är intresserad av att undersöka en individs livsvärld är det enligt Hartman (2004) 

föredömlig att göra detta kvalitativt, en vanlig och fördelaktig metod för detta är intervjun. 

 En semistrukturerad intervjuguide utformades för att säkerställa att samtliga 

intervjupersoner fick snarlika frågor inom samma områden. En intervjuguide kan dock 

medföra att vissa aspekter inte ges tillfälle att komma fram under intervjun, då man till viss 

del begränsar intervjupersonens frihet att berätta om sina upplevelser till de specifika områden 

som guiden berör (Patton, 2002). Vi tillfrågade därför intervjupersonerna i slutet av intervjun 

om det fanns något kring ämnet de ville tillägga, för att inte gå miste om värdefulla åsikter 

som annars inte skulle ha framkommit på grund av intervjuguidens inbyggda begränsning. 

Begränsningen i en intervjusituation kan enligt Hartman (2004) bestämmas av graden 

standardisering och strukturering. Då frågeområdena var de samma, men frågorna ställdes 

med olika ord och ordningsföljd, beroende på vad som föll sig naturligt för samtalet under 

intervjuns gång, kan de genomförda intervjuerna betraktats ha en relativt låg grad av både 

standardisering och strukturering, då intervjupersonerna tilläts berätta om sina upplever 

ganska fritt. Denna frihet till självrapporterad data som intervjuer syftar till kan medföra risk 

för olika typer av bias (Hayes, 2000). Social önskvärdhet är en sådan form av bias som bör tas 

i beaktande, då intervjupersonerna kan ha besvarat frågorna utifrån vad de trodde att vi ville 

höra. Vi upplevde dock inte att deltagarna förhöll sig på ett sådant sätt att social önskvärdhet 

kunde antas då de upplevdes ärliga och generöst delade med sig av sina upplevelser på ett 

nyanserat sätt. 

 Kvalitativa studier fokuserar på validitet, vilket skapar vissa medvetna brister och 

avsteg från reliabiliteten men detta har dock inte lika stor betydelse i kvalitativa som i 

kvantitativa sammanhang, då något särskilt intresse för att styrka eller avfärda ett specifikt 

fenomen eller teori i denna typ av studie inte finns (Hayes, 2000). Varje individ är unik och 

det är sällan intressant att replikera en kvalitativ studie och försöka få fram samma typ av 

åsikter från andra människor i olika kontext. Dock antog vi i denna studie en ansats där vi 

försökte öka validiteten med hjälp av triangulering, där båda undersökarna analyserade 

transkriberingarna på var sitt håll innan gemensamma teman togs fram (Hayes, 2000). En brist 

kan vara att vi båda var närvarande och aktiva vid intervjuerna och trots vår uppdelning i 

ansvarsområden, kan detta ha bidragit till att intervjupersonerna svarade annorlunda på 
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frågorna beroende av vem som ställde frågan och i vilken ordning. Vid genomgång av 

transkriberingarna syntes också tendenser till att vi vid några tillfällen uppmuntrat och ställt 

ledande frågor, som kan tänkas ha påverkat intervjupersonernas svar i en viss riktning. 

 En induktiv tematisk analys användes då den erbjuder ett systematiskt och lättillgängligt 

sätt att bearbeta data då alla värdefulla bitar av text först kodas och sedan sorteras för att inte 

gå miste om värdefull information (Hayes, 2000). Valet av denna metod gjordes för att 

undvika feltolkningar och för att all värdefull text från transkriberingarna skulle 

uppmärksammas. Metoden bidrog genom sin arbetsgång med återkommande läsning av 

samtliga transkriberingar till en djup insikt och känsla för datamaterialets innehåll och 

samband vilket också det kan anses stärka studiens validitet. 

 Studien syftar inte till att dra några slutsatser om generaliserbara samband utan har 

fokuserat på individernas unika upplevelser och kan om möjligt eventuellt förklara hur en 

individ i liknande situation kan tänkas förhålla sig till värdegrunden. Antalet intervjupersoner 

som deltog i studien kan betraktas som lågt, även om inte heller detta har lika stor betydelse i 

kvalitativa sammanhang, som i kvantitativa (Hayes, 2000). Gemensamma teman och viss 

mättnad i materialet kunde dock urskiljas i ett tidigt skede av analysen av data, varför vi trots 

det relativt få antalet deltagare anser resultatet ge en god bild av värdegrundens innebörd, 

betydelse och de faktorer som kunde påverka de polisanställdas förmågor att agera efter den. 

Det krävs dock ytterligare studier på värdegrundens betydelse för polisanställda för att om 

möjligt kunna tolka resultatets innebörd och betydelse vidare. 

4.4 Fortsatt forskning och resultatets praktiska relevans 

Studiens resultat tyder på att kunskap om värdegrundens praktiska tillämpning är begränsad i 

verksamheten, varför ökad kunskap om förutsättningar för ökad efterlevnad skulle vara av 

intresse att undersöka vidare. I anslutning till detta är det naturligt att fundera kring om en 

värdegrund faktiskt har någon mätbar effekt på individens prestation och organisationens 

effektivitet, varför en kvantitativ studie av till exempel värdegrundens ekonomiska aspekter 

skulle vara av intresse för fortsatt forskning. Det är också, utifrån Regeringens förslag om en 

nationell värdegrund som skall genomsyra den svenska statsförvaltningen och dess 

myndigheter, av stort samhälleligt intresse att kasta ljus på den gemensamma värdegrunden 

och kanske en studie av vad medborgarna förväntar sig av denna, då dess underförstådda syfte 

är att värna om deras intressen. Resultatet från föreliggande studie ger också tecken om att 

vidare studier på hur man faktiskt överför organisationens värderingar på ett legitimt sätt till 

de anställda och den enskilde individen bör genomföras. I anslutning till föreliggande studie 



33 

 

skulle det även vara intressant att studera hur andra myndigheter förhåller sig till 

värdegrunden för eventuella jämförelser dem emellan. Fokus i denna studie har legat på en 

specifik polismyndighet och det kan vara intressant att undersöka de andra tjugo 

myndigheterna närmare, för att studera värdegrundens betydelse för dem, eller om möjligt 

validera resultaten från vår studie. Det skulle också kunna vara intressant att göra en liknande 

studie hos en annan myndighet med större möjlighet att planera sitt arbete och således 

beteende, förslagsvis hos till exempel Länsstyrelsen eller Skatteverket. Detta då deras 

arbetssituation troligtvis är mer förutsägbar än Polisens och utifrån denna studies resultat 

borde kunna använda den mer aktivt, då möjligheterna att agera viljestyrt visade sig vara 

kritiskt för värdegrundstillämpningen. Slutligen förelår vi också värdegrundsrelaterade studier 

av relationerna mellan den aktuella polismyndigheten och dess samverkanspartners, då 

polismyndigheten har ett nära samarbete med bland annat andra myndigheter, kommuner och 

privata företag. Frågan är då vilken betydelse det har för deras samarbete om den ene och inte 

den andre har en värdegrund att förhålla sig till? 
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Intervjuguide            Bilaga 1 

 

Bakgrund 

- Berätta lite om din roll och dina arbetsuppgifter – civil/polis? 

- Hur länge har du arbetat hos Polisen? (Värdegrunden utarbetades 2008). 

- Har du varit med och utformat Polisens värdegrund? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Värdegrundens innebörd  

- Vad står värdegrunden för, för dig?  

- Vad innebär begreppet värdegrund för dig? Engagerad, effektiv och tillgänglig? 

- Tänker du aktivt på värdegrunden i ditt arbete? Om inte – vilken betydelse har den? 

- Berätta om ett tillfälle/situation då till du tillämpade värdegrunden? 

- Berätta om ett tillfälle/situation då du skulle vilja tillämpa värdegrunden, men inte 

kunde? 

 

Uppdrag och mål 

- Vilka värden anser du Polisen står för? 

- Stämmer de överens med värdegrunden tycker du? 

- Stämmer dina egna värderingar överens med värdegrunden? 

- Om inte, hur skulle du vilja att den såg ut? 

- Har värdegrunden betydelse för Polisens arbete tycker du? 

- Tror du att ditt arbete/värdegrunden har betydelse och märks för medborgarna? 

- Tycker du att värdegrunden bidrar till att uppfylla Polisens mål? 

- Berätta hur? Ge gärna exempel på en situation? 

- Tycker du att värdegrunden hjälper dig att vara professionell och skapa förtroende? 

- Om inte, hur? 

- Tycker du att andra polisanställda använder värdegrunden? Hur? 

- Medarbetare, arbetsgrupp och ledare? - Aktivt, hur (t.ex. APT, medarbetarsamtal) 

- Har andras inställning till värdegrunden betydelse för din yrkesutövning? 

 

Hinder och möjligheter 

- Känner du att du kan kombinera värdegrundens begrepp? 

- Kan kombineras och varför kan du inte kombinera vissa? 

- Ser du något som skulle kunna möjliggöra att du i större utsträckning kan tillämpa 

värdegrunden i ditt arbete?  

- Ser du något som hindrar dig från att tillämpa värdegrunden i ditt arbete? 

 

Övriga frågor 

- Finns det någonting du känner att du skulle vilja tillägga? Kring värdegrunden? 
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Informationsbrev            Bilaga 2 

 

 

Hej, 

Vill du delta i en studie kring Polisens värdegrund? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur du upplever målstyrning med värdegrund i din 

roll och verksamhetens arbete. 

 

Studien kommer att genomföras på din arbetstid i Polismyndighetens lokaler via enskilda 

djupintervjuer, beräknad tidsåtgång är ca 45 min – 70 min. 

Ni anmäler intresse via mejl eller telefon till någon av undertecknad senast den 1 april. 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 15. Metod, lokal och mer exakt tid kommer 

efter intresseanmälan att kommuniceras via mejl. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att hoppa över någon fråga eller 

avbryta intervjun, utan någon som helst motivering. 

 

Under intervjun kommer ljudupptagning att ske för att vi skall kunna skriva ut och behandla 

informationen till kommande uppsats. 

Ditt deltagande är konfidentiellt och all information kodas och behandlas så att inga enskilda 

individer kan identifieras, ljudfilen raderas så snart uppsatsen är färdigbehandlad. 

 

Undersökningens resultat kommer sammanställas och bygga på helheten av samtliga 

intervjuer i studiesyfte för vårt examensarbete om 15 hp. på Personal- och 

Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

 

Resultatet kommer att presenteras i vår uppsats som blir sökbar på Högskolans databas och 

redovisas även muntligt för Er ledningsgrupp. Maila oss gärna om ni vill ha ett eget exemplar 

av uppsatsen. 

 

 

För intresseanmälan, funderingar eller andra frågor, kontakta gärna någon av undertecknad.  

 
 

 

Lene Solberg  Josefine Sjöström Järvinen Handledare: Eva Boman   

Student PA-prog  Student PA-prog   Fil dr tillämpad psykologi 

         Lektor psykologi 

070-211 16 94  070-498 13 92    026-64 81 63 

lene8608@hotmail.com  josefine.sjostrom@gmail.com ebo@hig.se 
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