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Abstrakt 
 
Sjöberg, H. (2011). Delaktighetens och värdegrundens betydelse för en statlig organisations 

utvecklingsarbete. En intervjustudie. Högskolan i Gävle, Examensarbete i Pedagogik, 

Akademin för Hälsa och arbetsliv. 

 

 

Samhället förändras kontinuerligt. För att människor ska må bra i ett föränderligt arbetsliv 

behöver de uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga kring det som berör dem. Ett 

hälsofrämjande arbetsliv är inte bara gynnsamt för individen, det bidrar även till hållbar tillväxt i 

samhället.  Organisationer strävar efter att utveckla sina verksamheter, vilket i forskning ofta 

diskuteras utifrån ekonomiska perspektiv. Att i kontrast till det ekonomiska perspektivet studera 

organisationer utifrån ett pedagogiskt perspektiv är föreliggande undersöknings fokus. 

Perspektivet syftar till att studera mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt 

dessas förutsättningar inom organisationer. Syftet med studien var att undersöka och beskriva 

upplevelser om förutsättningar för delaktighet kring organisationens utvecklingsarbete utifrån 

chefers och medarbetares berättande perspektiv. Syftet var även att undersöka vad chefer och 

medarbetare berättar kring organisationens värdegrundsarbete samt dess påverkan på 

organisationens utvecklingsarbete. Studien gjordes på uppdrag av det statliga Trafikverket och 

urvalet bestod av elva anställda från ett verksamhetsområde inom en av regionerna. Intervjuer 

var den metod som valdes. Åtta medarbetare intervjuades i två fokusgrupper med jämn 

könsfördelning i varje. Två sektionschefer med jämn könsfördelning samt en manlig 

enhetschef intervjuades enskilt. I analysen låg fokus vid att skriva fram ett berättande resultat 

med inspiration av narrativ ansats vilket resulterade i två berättelser; Medarbetarnas berättelse 

samt Chefernas berättelse. Resultatet åskådliggjorde att de forum som finns skulle behöva 

utvecklas så att de främjar delaktighet.  Delaktigheten skulle även öka om det fanns en 

dialogbaserad möjlighet till återkoppling mellan nivåer. För att som organisation kunna agera 

förebild i samhället gällande uppdraget att främja trafiksäkerhet och miljö, ansågs det 

nödvändigt att leva som man lär. Detta försvåras av att det saknas en gemensam riktning för 

organisationens värdegrund och dess inverkan på det dagliga arbetet. Cheferna ansågs vara 

ansvariga för att främja dialogbaserat utvecklingsarbete, både gällande de anställdas 

kompetensutveckling samt att främja till förbättringsförslag. Cheferna ansåg sig ha bristande 

kompetens kring sådana utvecklande uppgifter. Därmed efterfrågades en stöttande 

utvecklingsgrupp med syftet att bedriva intern utveckling utifrån värderingsgrundande 

dokument.  

 

 

Nyckelord: förändringsarbete, förbättringsarbete, utveckling, organisation, delaktighet, 

värdegrund, ledarskap, sociokulturellt lärande, dialog, berättelse 

 

Keywords: change management, improvement, development, organization, participation, 
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Förord 
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i framtida yrkesroller. Ett ord som jag kommer att bära med mig från studietiden är utveckling. För 

mig innebär utveckling att utmanas, vilken både är skrämmande och oemotståndligt. Att i förväg inte 
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har gjort undersökningen möjlig. 

 

Lisbeth för att du alltid har trott på mig, givit värdefulla vinklingar och inspirerat mig 

att växa lite till. 

 

Karin för att du alltid finns för mig.  

 

Helena Sjöberg 
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Kapitel 1. Introduktion  
Samhället förändras kontinuerligt. För att må bra i förändring behöver människor uppleva att 

de har möjlighet att påverka det sammanhang de befinner sig i enligt regeringens målområde 

nummer ett för folkhälsan; att skapa delaktighet och inflytande i samhället 

(Regeringsproposition 2007/08:110). Arbetsplatsen är en arena där många människor 

spenderar en stor del av sin tid. Enligt regeringens målområde fyra, hälsa i arbetslivet, är ett 

bra arbetsliv en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt (Regeringsproposition 

2007/08:110). Begreppet hållbarhet har definierats som att möta dagens behov utan att sätta 

framtida resurser på spel (SOU 2003:123). Inom arbetslivet innebär hållbarhet att 

verksamheter och processer ska kunna skapa och återskapa mänskliga resurser snarare än att 

förbruka dem. Hälsa kan ses som en resurs som både kan återskapas och förbrukas (Svensson, 

Aronsson, Randle och Eklund 2007). I Sverige var under 2009 i genomsnitt 4 499 000 

människor sysselsatta på arbetsmarknaden (SCB 2010), vilket gör arbetslivet till ett viktigt 

område att undersöka ur ett hälsoperspektiv. 

 

Organisationer strävar efter kontinuerlig utveckling. Den forskning som bedrivs kring 

utvecklingsarbete utgörs främst av ekonomiska perspektiv där effektivitet och produktivitet 

står i fokus (Kock 2010). Den här undersökningen avser att som ett komplement till den 

ekonomiska inriktningen studera organisationer utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket 

innebär att lägga fokus vid dynamiska processer, skapade och producerade av människor, 

snarare än att ställa strukturella styrningsprinciper i centrum (Nonaka och Toyama 2007). Ett 

exempel på att den pedagogiska inriktningen har uppmärksammats under de senaste åren är 

att begrepp såsom organisationspedagogik förekommer, både i litteratur samt i form av 

universitetskurser (Granberg och Ohlsson 2009; Stockolms universitet 2010). 

Organisationspedagogiken syftar till att uppmärksamma mellanmänskliga påverkans- och 

förändringsprocesser samt dessas förutsättningar inom organisationer (ibid.). Studiens 

utgångspunkt är att ett pedagogiskt perspektiv skulle kunna vara till hjälp vid organisationens 

utvecklingsarbete, eftersom att det är människor som förväntas bidra till organisationens 

utveckling, oavsett vilka strukturer som råder. Resonemanget stöds av Pirson och Lawrence 

(2010) som hävdar att ”humanistiska” organisationer, vilka präglas av en öppen och 

förändringsbenägen kultur samt baseras på gemensamma värderingar och delaktighet, är 

nödvändigt för organisationens utveckling.  

 

Att sträva efter att skapa en gemensam värdegrund genom lärande dialog kan öka 

förutsättningarna för organisationen att bli enad (Pirson och Lawrence 2010; Säljö 2010). 

Därmed ökar möjligheterna för organisationen att på ett framgångsrikt sätt lösa sitt uppdrag 

(De Geer och Trollestad 2009). Då det enligt flera forskare (De Geer och Trollestad 2009; 

Pirson och Lawrence 2010) behövs mer forskning kring mellanmänskliga aspekter på 

organisationers utveckling syftar den här studien övergripande till att undersöka och beskriva 

hur gemensamma värderingar kan realiseras i en organisation, genom delaktighet och lärande 

dialog. Detta för att öka engagemanget och således effektiviteten kring organisationens 

utvecklingsarbete. En gemensam värdegrund benämns vara en grundläggande förutsättning 

för ett framgångsrikt utvecklingsarbete ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv (Lorenz och 

Lundvall 2006; Scherp 2008; Senge 1995). 
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På uppdrag av Trafikverket 

Den här studien görs på uppdrag av Trafikverket. Trafikverket är en statlig myndighet som 

bildades den 1 april 2010, genom en sammanslagning av de tidigare myndigheterna 

Vägverket och Banverket. Även frågor som gäller långsiktig infrastrukturplanering och 

riksintressen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ingår i Trafikverket samt vissa frågor 

från Statens institut för kommunikationsanalys. Myndighetens övergripande uppgift är att 

planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Trafikverket hade vid 

sammanslagningen i april 2010 cirka 6 500 anställda. (Trafikverket.se 2010-05-27).  

 

Trafikverkets vision lyder: ”Kreativa samhällsbyggare i världsklass – vi gör den goda resan 

och transporten möjlig”. Trafikverkets verksamhetsidé är att aktivt delta i samhällsbyggnad 

genom att planera, förvalta och utveckla ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart 

transportsystem (Trafikverket.se 2010-05-27).  

 

Uppdraget påbörjades i januari 2010 av den tidigare myndigheten Vägverket. Samtliga 

intervjupersoner kommer från en enhet inom det tidigare Vägverket. Därmed kan resultaten 

enbart kopplas till det tidigare Vägverket och dess organisation, snarare än till Trafikverket 

som helhet. Resultaten förväntas ge en bild av vilka utvecklingsområden som organisationen 

har att arbeta med i den nya organisationen Trafikverket.  

 

Det tidigare Vägverket hade en önskan att med hjälp av föreliggande studie få ett underlag för 

att kunna effektivisera det förbättringsarbete som bedrivs. För att kunna beskriva föreliggande 

studiens syfte och frågeställningar beskrivs Vägverkets och numera även Trafikverkets 

system för förbättringsarbete samt hur de själva förklarar de problem som kan härledas till att 

förbättringsarbetet inte genomförs effektivt.  

 

Vägverket har i sitt förbättringsarbete sedan 2009 använt sig av ett system som kallas System 

C2™, ett förbättringsverktyg som säger sig hjälpa organisationer att: 

 

 Få saker att hända.  

 Få en tydligare bild av ert arbete med ständiga förbättringar.  

 Styra förbättringsarbetet mot verksamhetens mål.  

 Minska kostnader och öka lönsamheten.  

 Belysa brister i verksamheten och omvandla dessa till förbättringar.  

 Skapa ordning och reda genom att samla olika typer av ärenden på ett och samma 

ställe; reklamationer, revisionsavvikelser, medarbetarförslag m.m.  

(c2management.se 2010-03-27) 

 

Systemet syftar således till att skapa systematik och rutiner i förbättringsarbetet. C2™ är ett 

system som hanterar förbättringsärenden och fungerar som en slags förslagslåda där samtliga 

anställda inom organisationen kan registrera sina förbättringsförslag. Systemet håller reda på 

samtliga idéer som kommer in samt vilka som är ansvariga för respektive förbättringsförslag. 

Datum för åtgärd fastställs och när utgångsdatum har passerat skickar systemet ut en 

påminnelse till ansvarig person via e-post, kontinuerligt tills det att ärendet har åtgärdats. 

Även den person som har lämnat in förslaget får information via e-post om vad som händer 

med ärendet. Ett systemstöd ger förutsättningar för att systematisera förbättringsarbete, men 

det garanterar inte att det blir effektivt. Enligt det sociokulturella perspektivet måste kännas 

meningsfullt att kontinuerligt förbättra verksamheten för att människor ska vilja använda 

systemet på ett engagerat sätt (Säljö 2010).   
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Trafikverkets beskrivning av problemet 

Trafikverkets beskrivning av problemet kan relateras till det övergripande syfte som 

Trafikverket inom den region vilken undersökningen berör har formulerat med föreliggande 

uppdrag: 

 

Syftet är att analysera och beskriva hur Trafikverket Region X kan arbeta för att få 

förbättringsarbetet att rulla, korta ledtiderna, bli tydligt, skapa engagemang och delaktighet och 

bli en naturlig del i arbetet (Kontaktperson, skriftlig kommunikation, 2010-01-21).  

 

Enligt en kontaktperson (muntlig kommunikation 2010-03-26) från Trafikverket används C2 i 

organisationens förbättringsarbete och åtgärder vidtas, dock utan större engagemang och 

motivation. Kontaktpersonen frågar sig vad det beror på att organisationskulturen inte främjar 

att kontinuerligt förbättra verksamheten. En hypotes som kontaktpersonen har grundar sig i 

den omorganisation som genomfördes i juli 2007. Före omorganiseringen bedrevs 

förbättringsarbetet närmare medarbetarna med hjälp av egna interna revisorer. Medarbetarna 

hade eget ansvar för förbättringsarbetet men kontinuerlig återkoppling skedde med de egna 

cheferna samt med revisorerna. Efter omorganisationen 2007 togs de interna revisorerna bort 

och förflyttades högre upp i organisationen. Revisionsarbetet hamnade därmed längre ifrån 

medarbetarna och det vardagliga arbetet, till att hamna mer centralt. Revisionerna fick 

övergripande ansvar för flera enheter, vilket gjorde att de inte kunde vara lika insatta i arbetet. 

Därmed upplever kontaktpersonen att motivationen hos både medarbetare och chefer sjönk, 

med förklaringen att återkoppling sker endast en gång om året. Genomgången sker inte längre 

utifrån den egna verksamheten utan på huvudkontoret i Borlänge. Egna arbetssätt får inte 

längre skapas. Egna förslag får däremot förekomma via C2. Att införa en förbättringsåtgärd 

kan i vissa fall ta lång tid, något som Trafikverket nu säger sig vilja ändra på.  

 

Det är där som den här undersökningen kommer in i bilden, vilken avgränsar sig till att 

studera organisationen och utifrån ett pedagogiskt perspektiv med delaktighet och 

värdegrundsarbete i fokus. Därmed kommer systemet C2 inte att utrönas i sig. I stället 

kommer bakgrundsfaktorer till varför människor vill engagera sig i sin organisations 

förbättring och utveckling att undersökas. 

Värdegrundsarbete i en nyskapad organisation 

När de två organisationerna Vägverket och Banverket slogs ihop kan antas att två skiljda 

organisationskulturer med måhända skiljda värdegrunder möttes. Det nya Trafikverket var i 

sin linda vid beställningen av uppdraget. Det kan det diskuteras huruvida det var till fördel för 

organisationen att ta in en extern aktör för att diskutera värdegrund. En förklaring till varför 

ett sådant tillvägagångssätt valdes skulle kunna vara att inledningsvis handlade uppdraget om 

att undersöka ett system för förbättringsarbete (C2™). Med tidens gång utvecklades 

uppdraget till att i stället handla om bakgrundsfaktorerna till varför människor vill engagera 

sig i sin organisations förbättring och utveckling. Därmed kom mellanmänskliga parametrar 

som organisationskultur, delaktighet, ledarskap och värdegrund att undersökas, diskuteras och 

analyseras. För att resultaten ska komma till nytta i organisationen kräver det ledningens 

legitimitet samt engagemang för att driva arbetet vidare. Efter att resultaten presentades i 

samarbete med intervjupersonerna arbetade ledningen vidare med resultatet utifrån en 

åtgärdslista, se Bilaga 5. En utvecklingsgrupp inom organisationen skapades för att arbeta 

vidare med värdegrundens och delaktighetens betydelse för organisationens 

utvecklingsarbete.  
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Kapitel 2. Bakgrund 
I det här kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning av de olika områden vilka studien grundar sig 

i. Centrala begrepp definieras löpande under nedanstående rubriker. Kapitlet syftar till att 

ligga till grund för kommande analys och diskussion.   

Organisation och kultur  

Ordet organisation kan innefatta flera betydelser. Det kan inbegripa bestämda egenskaper hos 

ett företag, såsom antal avdelningar samt organisering av arbetet, vilket kan förstås som 

strukturella företeelser. Organisationen kan även belysas ur ett kulturellt perspektiv, vilket 

kommer att beskrivas närmare nedan (Bakka, Fivelsdahl och Lindkvist 2006). Arbetslivet 

delas ofta in i offentlig och privat sektor. Privata enheter kallas företag och offentliga enheter 

benämns ofta institutioner, ämbetsverk eller liknande. Den här undersökningen utgår från en 

organisation inom den offentliga sektorn. Organisation beskrivs i den här undersökningen 

såsom:  

En grupp människor som ansvarar för att utföra olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att 

ständigt förbättra verksamheten och uppnå de övergripande målen (fri tolkning utifrån Bruzelius 

och Skärvad 2004, s. 26).  

En grundläggande idé med alla organisationer är att samarbete mellan individer gör att målen 

kan uppnås effektivare än om individerna skulle arbeta mot målen individuellt (Bruzelius och 

Skärvad 2004). Därmed är det inte säkert att en organisation alltid fungerar som en enhet; 

människorna i organisationen kanske inte alltid engagerat strävar efter att förbättra 

verksamheten trots att det är önskvärt. För att förklara det kan begreppen kultur och klimat 

användas. Kulturen har liknats med organisationens personlighet och klimatet handlar om hur 

personligheten kommer till uttryck i olika beteenden (Rasulzada 2007). Enligt det 

sociokulturella perspektivet innebär kultur den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper 

och andra resurser som vi förvärvar genom vår interaktion med omvärlden (Säljö 2010). Där 

ingår även de fysiska redskap, artefakter, som vi omges av; verktyg, instrument för mätning, 

olika former av kommmunikationsteknologi, fortskaffningsmedel etc. Kulturen ses därmed 

både som materiell och immateriell, samt ett samspel mellan dessa dimensioner (Säljö 1999).  

 

Organisationskulturen påverkar organisationens utvecklingsarbete i och med att den skapar 

riktlinjer för vilka beteenden som är önskvärda och som kommer att uppmuntras, och vilka 

beteenden som är icke-önskvärda och som kommer att censureras (McLean 2005). För att 

skapa förutsättningar för ett engagerat utvecklingsarbete bör kulturen vara tillåtande för 

risktagande, ha en hög toleransnivå för motgångar, ha brett stöd hos de anställda och aldrig 

straffa människor för att de provar nya saker (Arnold, Cooper och Robertson 1998). En sådan 

kultur brukar kallas för en stark organisationskultur, vilken kan ses som en indikator på 

framgång men som inte enskilt resulterar i god prestation och vinst (Kotter och Heskett 1992). 

Organisationsklimatet är angeläget att ta hänsyn till när det gäller en organisations 

utvecklingsarbete, då det påverkar kommunikation, problemlösning, beslutsfattande, 

konflikthantering, lärande, motivation och kreativitet (Ekvall 1997).  

 

För att skapa ett framgångrikt utvecklingsarbete kan det uppfattas som viktigt att först skapa 

en stark organisationskultur som främjar kreativitet, delaktighet och lärande hos medarbetare 

och ledare. Det räcker dock inte med att skapa en stark organisationskultur som gör ledare och 

medarbetare delaktiga och kreativa; de utvecklingsförslag som uppkommer torde även tas 

omhand och återkopplas till samtliga medarbetare för att komma till nytta i organisationen 



 

 5 

(Kreps 1990). Detta för att fortsättningsvis göda motivationen till att ständigt förbättra 

verksamheten. Kan pedagogiken vara till hjälp när det gäller att undersöka hur?  

Organisation och pedagogik 

Intresset för pedagogiska frågor i arbetslivet ökar och en anledning till det kan vara att 

kunskap ses som en central drivkraft i den moderna ekonomin. Den alltmer kunskaps- och 

kompetenscentrerade arbetsmarknaden förutsätter lärande (Gustavsson 2000). Pedagogik ses 

ofta som en disciplin som kan leda till konkreta resultat inom organisationer gällande 

kompetensutveckling och problemlösning (Svensson et al. 2007).  

 

Området kring organisationer och förändringsprocesser intresserar forskare från olika 

discipliner. Organisationsutveckling (OU) är ett samlingsnamn för de metoder som kom att 

prägla förändringsarbetet i arbetslivet under 1970-1980-talen. Det innefattar en kombination 

av organisationspsykologi och organisationsteori (Granberg och Ohlsson 2009). Begreppet 

lärande organisation (LO) uppstod i och med ökad internationalisering och en hårdnande 

konkurrens (Senge 1995). Tanken med att göra organisationer lärande var att de skulle kunna 

både möta och anpassa sig till omvärldens krav och en viktig faktor var allas delaktighet 

(Dixon 1994). En kritisk uppfattning som riktas mot LO är att begreppet är begränsat och att 

det har passerat utgångsdatum (Smith 2008). LO har ingen praktisk tillämplighet eftersom 

behoven ser olika ut i olika samhällen och kulturer, vilket även det kan förklara den kritik som 

riktas mot LO (Walczak 2008). Forskning kring LO visar att den utvecklas i en pedagogiskt 

intressant riktning, då det idag är dynamiska processer skapade och producerade av människor 

som diskuteras, snarare än strukturella styrningsprinciper (Nonaka och Toyama 2007).  

 

Pedagogik i arbetslivet är ett område som har kommit att kallas organisationspedagogik 

(Backström, Wilhelmson och Döös 2006; Granberg och Ohlsson 2009; Tedenljung 2008). 

Organisationspedagogiken lägger tyngdpunkten på processer av organiserande i en kollektiv 

verksamhet som bedrivs. Detta innebär att samordnande av de resurser och handlingar som är 

aktiva när organisationen utför sitt uppdrag. Organisationspedagogik definieras såsom: 

 

Organisationspedagogik studerar utveckling i och av organisationer ur olika pedagogiska 

perspektiv. Det handlar om hur människor organiserar sig för att utveckla social ordning, 

kunskap och identitet. Organisationspedagogiken uppmärksammar mellanmänskliga påverkans- 

och förändringsprocesser samt dessas förutsättningar (Granberg och Ohlsson 2009, s. 102). 

 

Varför anses organisationer vara intressanta att belysa ur ett pedagogiskt perspektiv? 

Granberg och Ohlsson (2009) menar att grunden för att människor ska kunna utföra ett arbete 

är att de känner meningsfullhet kring det (Antonovsky 2005). Därför kommer varje 

medarbetare att tolka de arbetsuppgifter som de tillskrivs och skapa en egen betydelse kring 

dessa. De anställda har vanligtvis en befattningsbeskrivning där ansvar och befogenheter 

ingår, vilka är föremål för tolkning. Varje medarbetare måste identifiera, tolka och förstå en 

uppgift för att kunna arbeta med den. Inom många organisationer är enligt ledningen 

problemet kring utvecklingsarbetet att det inte utförs på ett effektivt sätt. Kan det ha att göra 

med att medarbetarna saknar förståelse eller meningsfullhet inför arbetsuppgifterna som 

handlar om att förbättra verksamheten? Eller saknar de meningsfullhet kring att förbättra på 

grund av att deras förslag inte tas omhand?  

 

Ytterligare en grundläggande synvinkel som gör organisationen intressant ur ett pedagogiskt 

perspektiv är att människorna i organisationen kommunicerar och samspelar med varandra. 
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Visserligen är organisationen strukturellt uppbyggd för att gynna effektivitet och 

produktivitet, men för att ett samordnande ska kunna ske är det i slutändan människorna inom 

de olika nivåerna som måste utföra samspelet och kommunikationen. Det innefattar både 

medvetna och omedvetna pedagogiska processer som sker i såväl utförandet som 

samordnandet av arbetet. Samordning kommer inte att fungera om människorna i 

organisationen inte kan kommunicera på ett ömsesidigt begripligt sätt, oavsett strukturen i 

organisationen (Granberg och Ohlsson 2009). Ovanstående pedagogiska resonemang 

harmonierar med det sociokulturella perspektivet som förespråkar gemensam reflektion 

genom dialog för gemensamt lärande (Säljö 2010).  

Förändring, förbättring och utveckling i organisationer 

Förändring sker hela tiden, både utanför och inom organisationer, vilka kontinuerligt behöver 

anpassa sig till samt möta omvärldens krav för att överleva (Svensson, Brulin, Jansson och 

Sjöberg 2009). Förändring, förbättring och utveckling är tre begrepp som förekommer i 

forskning och litteratur. Utvecklingsarbete används i den här studien som begrepp i syfte och 

frågeställningar. Begreppen förändring och förbättring används i föreliggande studie utöver 

begreppet utvecklingsarbete, bland annat i bakgrundskapitel och resultatredovisning. Det 

finns två anledningar till att flera begrepp används. Den första anledningen är att den 

forskning som berör organisationsutveckling som används som bakgrundsmaterial i studien 

innefattar samtliga tre begrepp. Den andra anledningen är att studien började som ett uppdrag 

vilket inledningsvis handlade om att undersöka förbättringsarbete. Forskningsfrågan handlar 

däremot om förutsättningar för att skapa ett hållbart utvecklingsarbete, såsom delaktighet, 

ledarskap och värdegrund. I intervjuguiderna samt under intervjuerna användes båda 

begreppen förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Anledningen är att samtal fördes både 

kring system för förbättringsarbete och kring bakgrundsfaktorer för att vilja engagera sig i 

organisationens utveckling. Nedan följer en vidareutveckling av de tre begreppen och deras 

användningsområden i den här studien.  

Förändringsarbete 

Begreppet förändringsarbete används i den här undersökningen för att beskriva hur 

organisationen kan organisera sig för att skapa en förändring som syftar till utveckling och 

förbättring. Förändringsarbeten i organisationer kan antingen vara tidsbegränsade eller 

fortlöpa över tid som en del av det ordinarie arbetet.  

 

Det finns olika sätt att organisera och leda förändringsarbete, vilket grundar sig i olika 

mentala modeller eller synsätt på vad som genererar bra förändringar (Löwstedt 1989). 

Modeller kring förändringsarbete beskriver ofta hur verkligheten uppfattas, konstrueras och 

fungerar men de är även vägledande i handling (Senge 1995). Var ligger fokus i 

förändringsarbetet? Sarv (1997) skiljer på metodstyrt, målstyrt och lärandestyrt 

förändringsarbete. I det metodstyrda förändringsarbetet är lösningen eller det nya systemet i 

fokus. Målet är att den nya metoden ska leda till en förbättring utifrån grundtanken att teknik 

ger effekt. Detta synsätt på förändring kan kallas toppstyrt, då exempelvis en expertgrupp 

eller ledningen bestämmer vad som ska utföras och medarbetarnas roll blir att lära sig det nya 

systemet. Det målstyrda förändringsarbetet har verksamhetens mål som ledstjärna snarare än 

metoderna i sig. Målet är att uppnå specifika verksamhetsmål. Förändringsarbetet ses som 

avslutat när målen har uppnåtts och därmed är perspektivet tidsbegränsat. Det lärandestyrda 

förändringsarbetet styrs övergripande av organisationens visioner och är det perspektiv som 

kommer att fokuseras i den här undersökningen. Lärandestyrt förändringsarbete innebär dels 

att nå mål och att införa metoder men även att utveckla en kontinuerlig förändrings- och 

lärprocess i organisationen. Perspektivet är därmed inte tidsbegränsat, utan syftar till att 
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fortlöpa över tid och att ständigt utveckla visionen. Visioner skapas i dialog mellan människor 

vilket går hand i hand med det sociokulturella perspektivet syn på lärande (Säljö 2010). 

Förbättringsarbete 

I den här undersökningen innebär begreppet förbättringsarbete det arbete som görs för att 

tillvarata medarbetares förslag till förbättringar, dels via system såsom C2™ men även via 

delaktighet genom lärande dialog. Förbättringsarbetet avses fortlöpa kontinuerligt i 

verksamheten och man talar om ”ständiga förbättringar” i litteratur och i organisationer.  

 

Förbättringsarbete i organisationer bedrivs för att minimera kvalitetsbrister och kostnader och 

samtidigt öka effektivitet och kundnöjdhet. Exempel på system och metoder som kan 

användas för ständiga förbättringar är Lean, Six Sigma och Kaizen. Olika system kan används 

för olika ändamål. 

Delaktighet i förbättringsarbetet 

Delaktighet är ett begrepp som har varit i fokus inom organisationsforskning, ledarskap och 

arbetsmiljö sedan 1900-talets början. Delaktighet är en viktig förutsättning för att 

åstadkomma resultat i arbetslivet och begreppet kan diskuteras ur flera perspektiv (Svensson 

et al. 2007). I den här undersökningen kommer begreppet delaktighet att belysas ur ett 

organisationsperspektiv med inriktning mot utvecklingsprocesser. Den definition av 

delaktighet som kommer att användas i den här studien är:  

Att individer i hög grad involveras i planeringen och kontrollen av det egna arbetet, och att de 

har tillräcklig kunskap och makt att påverka både processer och resultat, så att de kan nå de 

önskvärda målen (Wilson 1991, i översättning av Svensson et al. 2007, s. 29).  

Citatet belyser varför delaktighet är en viktig komponent i ett effektivt förbättringsarbete. En 

lösning som tas fram med hög delaktighet från alla berörda parter ökar motivationen för 

denna lösning. Lösningen tenderar att ha bättre kvalitet, tillfredsställa fler intressenter och ge 

färre oönskade sidoeffekter (Svensson et al. 2007).  

 

Det finns olika grader av delaktighet. Den högsta graden av delaktighet är när deltagarna har 

kontroll över det egna arbetet samt kan fatta beslut. Den lägsta graden av delaktighet är 

manipulering, vilket har en negativ innebörd (Arnstein 1969). Delaktighet behöver därmed 

inte alltid innebära någonting positivt, även om det ofta används som ett positivt begrepp. Det 

finns även svårigheter med att försöka skapa delaktighet. Exempelvis kan ledare uppfatta 

medarbetares delaktighet som ett hot mot deras möjligheter att styra organisationen. Det kan 

finnas skiljda åsikter om hur ett problem ska lösas, vilket kan leda till att medarbetare hindras 

från att aktivt delta. Om människor inte har förståelse kring utvecklingsarbetet kommer de 

inte känna engagemang och därmed inte vilja vara delaktiga (Svensson et al. 2007).   

 

Förutsättningar för delaktighet kan sammanfattas av Dilschmann, Falck och Krafft (2000, s. 

83) i nedanstående punkter: 

 att medarbetaren bereds möjlighet till delaktighet i frågor som berör den egna 

arbetsplatsen och verksamhetens utveckling 

 att medarbetaren själv kan vara med och påverka vägen till måluppfyllelse 

 att medarbetaren själv kan uppfatta sig som ägare till förändringsmålen 

 att medarbetaren kan utveckla en egen förståelse för förändringsbehoven 
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Utifrån ovanstående punkter handlar medarbetares perspektiv på delaktighet om att kunna 

påverka och delta genom hela processen; från idé, via vägen till målet. Ur ledningens och 

chefers perspektiv inrymmer delaktighet frågan om graden av styrning kontra frihet. Eftersom 

att en inbyggd motsättning kan ses mellan styrning och frihet torde det vara viktigt att erbjuda 

insyn i den process som lett fram till ett beslut (Dilschmann et al. 2000). En viktig aspekt när 

det gäller både ledares och medarbetares förutsättningar för delaktighet är att det finns avsedd 

tid för att ständigt utveckla verksamheten, så att utvecklingsarbetet och det ordinarie arbetet 

inte konkurrerar med varandra (Svensson et al 2007). 

 

Det finns flera tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar för delaktighet i organisationer. 

Personalmöten, arbetsplatsträffar, system för förbättringsförslag, problemlösningsgrupper och 

anslagstavlor är några exempel. Dessa forum kan även ge förutsättningar för reflektion och 

lärande, beroende av hur de utformas. Ett välfungerande förbättringsarbete bidrar till 

organisationens långsiktiga utveckling.  

Utvecklingsarbete 

Utvecklingsarbete kommer att användas som ett övergripande begrepp för att beskriva de 

insatser som görs för att påverka organisationens långsiktiga utveckling, med fokus på 

hållbarhet. Förändrings- och förbättringsarbetet påverkar organisationens utveckling.   

 

Följande perspektiv på utvecklingsarbete utgår från teorier utarbetade av forskare med rötter 

inom disciplinerna pedagogik och arbetsvetenskap. Svensson (2009) delar upp en 

organisations utvecklingsarbete i drift, vilket avser vardagligt arbete, och utveckling, vilket 

avser internt utvecklingsarbete. Svensson (2009) menar att det ofta råder obalans mellan drift 

och utvecklingsarbete i organisationen. Driftorganisationens arbete bör präglas av planering, 

beredning, genomförande och uppföljning. Utvecklingsorganisationens arbete bör vara 

samordnat, strategiskt, långsiktigt, prioriterat, tydligt och involverande. Nytänkande och 

ifrågasättande bör kontinuerligt ske mellan drift och utveckling. Om för lite kraft läggs på 

utveckling så kommer driften ur ett långsiktigt perspektiv att fungera sämre med 

kvalitetssänkning som följd. Det utvecklingsarbete som bedrivs i organisationer är ofta 

splittrat och kortsiktigt och sker genom projekt, konsultinsatser, utbildningar eller 

omorganisationer (Svensson, Jakobsson och Åsberg 2001). Ofta saknas en översiktlig 

utvecklingsorganisation som ger en samlad bild, struktur och spridning av utvecklingsarbetet. 

Drift och utveckling bör kopplas samman för ett effektivt, hållbart utvecklingsarbete enligt 

Svensson och von Otter (2001).  

 

Det behövs även en balans och ett samspel mellan struktur och process för ett hållbart 

utvecklingsarbete, menar Halvarsson och Öhman (2008). Med struktur menas organisering 

och innehåll och med process menas delaktighet och lärande. Om utvecklingsarbetet till 

största del drivs uppifrån och strukturerna inte är flexibla kan de rådande strukturerna bli ett 

hinder för engagemang och lärande bland medarbetarna. Ett sådant förhållningssätt kan kallas 

för ett topdown-perspektiv. Om utvecklingsarbetet i stället endast bedrivs underifrån kallas 

det för ett bottomup-perspektiv och vid ett sådant riskerar resultaten att bli kortsiktiga om de 

inte tas om hand och förankras. Den strategiska påverkan kan därmed bli begränsad 

(Svensson och von Otter 2001).  

 

Andersson et al. (2005) delar upp utvecklingsarbete i planeringsstrategi och lärstrategi och 

menar att hur ett utvecklingsarbete styrs och organiseras påverkas av synen på hur utveckling 

sker. Utgångspunkten i en planeringsstrategi är att det finns en bästa lösning och fokus ligger 

på att åstadkomma konkreta resultat på kort sikt (Andersson et al. 2005). Lärandet är 
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begränsat och har karaktären av uppföljning för att ta reda på om planen följs. För att sprida 

erfarenheter används ofta goda exempel. Under vissa förutsättningar, exempelvis när målen är 

kända och lätta att definiera, kan en planeringsstrategi fungera väl. Delmål kan specificeras, 

tidsbestämmas och följas upp och olika beslut kan samordnas och systematiseras. Handlar det 

däremot om ett utvecklingsarbete av innovativt slag, där kanske varken resultat eller medel är 

kända, behövs en förståelsefördjupande lärprocess. Ett utvecklingsinriktat lärande behövs 

både över både medel och mål. Ett sådant lärande fordrar en flexibel organisation och bör 

vara processinriktat, ha hög delaktighet samt bygga på reflektion (Andersson et al. 2005).  

 

En planeringsstrategi kännetecknas av ett top-down perspektiv och en lärstrategi av ett 

bottom-up perspektiv. De två olika utvecklingsstrategierna ska ses som teoretiska 

konstruktioner. De flesta utvecklingsarbeten består i praktiken av inslag av båda strategierna. 

Vilken strategi som är mest gynnsam för hållbar utveckling är inte något som den här 

undersökningen avser att reda ut. I stället kan det vara intressant att undersöka hur de båda 

strategierna kombineras, i och med att båda perspektiven behövs och att det i praktiken är 

svårt att dra en rak skiljelinje dem emellan. Syftet med att göra en uppdelning mellan två 

kontrasterande perspektiv är att försöka synliggöra hur olika synsätt kring utveckling påverkar 

vilka strategier som blir följden av de olika synsätten (Andersson et al. 2005).  

Ledarskapskompetens och professionalism  

Chefskap och ledarskap åtskiljs vanligtvis i litteratur. Chefskap innefattar ofta administrativa 

uppgifter. Ledarskap har förklarats utifrån att coacha människor till att arbeta efter den 

gemensamma visionen samt att inspirera dem till att förverkliga den (Kotter 1996). Bruzelius 

och Skärvad (2004) definierar ledarskap såsom den process genom vilken en person influerar 

andra att uppnå uppställda mål, vilket i den här studien kommer att tolkas och användas som 

en övergripande definition av både administrativa samt coachande arbetsuppgifter.  

 

I ledarskapslitteratur beskrivs att ledare har många uppgifter att behärska och därmed förordas 

bred kompetens för att kunna föra organisationen framåt i det föränderliga samhället (Kotter 

2001). Några av de uppgifter som ligger under ledarens ansvar och som lyfts i den här 

undersökningen är att kunna skapa en organisation där delaktighet och en gemensam 

värdegrund skapas genom lärande dialog. Ledarskapet är vid sådant arbete en viktig, om inte 

avgörande faktor för att arbetet ska bli framgångsrikt (Brytting 2001; Trollestad 2000). Vilka 

kompetenser bör ledare inneha för att skapa en organisation som främjar ovanstående 

områden?  

 

En kompetens som enligt Brytting (2001) är behövlig när det gäller att skapa tillit och 

gemensamma värderingar är att ledarna innehar social kompetens. Det innebär först och 

främst att som ledare tar sig tid att kontinuerligt reflektera kring den egna rollen, för att kunna 

skapa en grundtrygghet i sig själv. Därefter kan ledaren på ett genuint sätt leda andra 

människor. Det innebär som ledare att kunna coacha på individnivå i medarbetares styrkor 

och svagheter. Att vara ödmjuk både inför sig själv och för andra grundar sig i att inneha 

personligt mod (ibid.). Ledarens uppgift är även att genom dialog skapa gemensamma 

tolkningar av gruppens arbete, vilka kan ligga till grund för effektiva åtgärder (Altman och 

Iles 1998, Appelbaum och Goransson 1997; Argyris 1973; Naot, Lipshitz och Popper 2004; 

Vera och Crossan 2004; Williams 2001). För att kunna främja till skapandet av gemensamma 

värderingar handlar det således om att kunna bedriva ett aktivt, coachande ledarskap, snarare 

än ett kontroll- och kommandobaserat ledarskap (Ellinger och Bostrom 1999; Hitt 1995).  
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En annan aspekt som nämns är att ledaren bör inneha kompetens kring att kunna stimulera 

omvandling i organisationen och samtidigt skapa trygghet. Detta innebär ett ständigt 

balanserande mellan struktur och frihet (Svensson och von Otter 2001). Utöver detta står 

ledare inför ett tredubbelt ansvar utifrån lärande; att prioritera lärande i organisationen, skapa 

en psykologisk och kulturell kultur som gynnar kollektivt lärande samt skapa kontextuella 

faktorer som överför individuellt lärande till ett organisatoriskt lärande (Popper och Lipshitz 

2000).  

 

Ett effektivt ledarskap beskrivs sammanfattningsvis av Collins (2001) som en paradoxal 

blandning av ödmjukhet och professionalism. Hur visar sig dessa ledarskapsegenskaper i 

praktiken? Enligt Amy (2008), som studerar ledarskap utifrån lärande, saknas det ofta 

konkreta exempel i litteratur och forskning kring egenskaper som ledare bör inneha för att 

lärprocesser i organisationen ska gynnas i praktiken. Amy hävdar att reflektion och dialog är 

återkommande och viktiga ingredienser i ett ledarskap som stimulerar lärande. För att främja 

lärande innebär det att som ledare ställa frågor i stället för att komma med färdiga svar, vilket 

ofta benämns som ett coachande ledarskap (Schein 2004). Ovanstående egenskaper har även 

kopplats till pedagogisk kompetens i ledarskapet (Their 1994; Bruzelius och Skärvad 2004). 

Enligt Granberg och Ohlsson (2009) inriktar sig forskning kring lärande organisationer allt 

mer mot pedagogik, vilket leder till frågan; ställer denna utveckling ökade krav på ledares 

pedagogiska kompetens?  

 

Kompetensutveckling ses ofta i forskning som en nyckelfaktor bakom organisationers och 

länders produktutveckling, innovationsförmåga och konkurrenskraft (Kock 2010). Enligt 

Globaliseringsrådets slutrapport (2009) handlar en avgörande fråga för Sverige som 

kunskapsnation om organisationers förmåga att attrahera, tillvarata och utveckla kompetens. 

Forskare med rötter inom pedagogik och arbetslivsforskning menar att det idag finns 

påfallande brister kring hur organisationer tar tillvara och utvecklar ledares och medarbetares 

kunskaper och kompetens (Nilsson 2003). Sådan forskning har vanligtvis sina rötter i 

ekonomi och därmed saknas ofta en pedagogisk problematisering kring lärandeprocesser.  

 

Den här studien avser att gå djupare i kompetensbegreppet och använder begreppet 

professionalism för att beskriva vilka kompetenser som kan behövas av ledare som 

kontinuerligt ska främja utvecklingsarbete. Professionalism är ett begrepp som kännetecknas 

av en samhällelig enighet kring vilka uppgifter en yrkesgrupp har att fullgöra (Berg 1999). 

Begreppet används ofta gällande pedagoger inom skolvärlden, men används även inom andra 

yrkesgrupper. Eftersom att ledarskap ovan har benämnts utifrån pedagogisk kompetens torde 

det vara relevant att diskutera även chefer utifrån professionalismbegreppet. Ett 

yrkesutövande som kännetecknas av en hög professionalism innefattar bland annat sanktion 

från omvärlden, autonomi, yrkesetik, kontroll över den egna yrkessocialisationen samt över 

forskning som sammanhänger med yrket, kontroll över gemensam organisering samt ett 

gemensamt yrkesspråk (Berg 1999). Teorier om professionalismen har att göra med hur 

kunskap och färdigheter används. För att en ledare ska anses trovärdig bör de som vägleds lita 

på ledarens kompetens (Selander 1989). Att inneha en professionell status som chef innebär 

även att ha auktoritet och därmed makt. Medarbetare anpassar sig därmed, frivilligt eller 

ofrivilligt, utifrån auktoriteternas, i detta fall chefernas, vilja. Professionell auktoritet beror av 

vad ledaren tros kunna uträtta. I statliga organisationer kan chefer sägas inneha byråkratisk 

auktoritet, då deras auktoritet kommer med rollen som chef (ibid.).  

 

För chefer är det, vilket tidigare nämnts, relevant att inneha kompetens inom många olika 

områden. För att den verksamhet som cheferna bedriver ska bli välkänd och accepterad krävs 
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att cheferna kan sätta ord på den gemensamma praktiken (Colnerud och Granström 2002). 

Genom att klargöra sina utgångspunkter, syften och planerade åtgärder för sig själva och 

andra blir den genomförda praktiken mer synlig och begriplig för dem själva, eftersom att 

kompetens innebär att veta vad man gör (ibid.). Det behöver enligt Colnerud och Granström 

(2002) finnas ett utvecklat yrkesspråk på metanivå som lyfter sig över det vardagliga samtalet. 

Att lyfta språket till en metanivå innebär att lyfta tanken genom att reflektera och variera sitt 

tänkande (Assarson 2007). Sättet att tala om en verksamhet måste därmed hållas levande och 

reflektionen får aldrig avstanna även om enighet har uppnåtts (Nisser 2009). På så vis kan 

cheferna leda organisationen genom återkommande förändringar. Utvecklingskompetens hos 

chefer, vilket i den här undersökningen utgår från att kunna främja skapandet av 

gemensamma värderingar och delaktighet genom lärande, är viktigt enligt Carlsson (1997). 

Eftersom att samhället runt organisationen hela tiden förändras bör kompetensen kontinuerligt 

utvecklas.  

 

Sammanfattning  
Hur arbete med förändring, förbättring och utveckling bedrivs i en organisation påverkar de 

anställdas engagemang. Fokus ligger i den här undersökningen på förutsättningar för 

delaktighet och värdegrundsarbete genom lärande dialog. Delaktighet beskrivs utifrån att som 

individ involveras i planeringen och kontrollen av det egna arbetet samt att ha möjlighet att 

påverka både processer och resultat, så att de önskvärda målen kan uppnås. Delaktighet har en 

viktig påverkan för engagemang kring att förbättra verksamheten. Chefer har en betydelsefull 

roll i skapandet av en utvecklingsbenägen organisation. Några av de uppgifter som ligger 

under chefens ansvar är att kunna skapa en organisation där delaktighet och en gemensam 

värdegrund skapas genom lärande dialog. Ledarskapet är vid sådant arbete en viktig, om inte 

avgörande faktor för att arbetet ska bli framgångsrikt. Chefers kompetens bör ständigt 

utvecklas för att möta samhällets och organisationens föränderliga krav. Kompetenser hos 

chefer utgör ledarrollens professionalism.  
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Kapitel 3. Värdegrundsarbete och lärande i en föränderlig 
organisation 
Kapitlet syftar till att ligga till grund för kommande analys och diskussion.   

Etik, moral och värdegrundsarbete 

Varför etik, moral och värderingsarbete är intressant för organisationer kan enligt Brytting 

och Trollestad (2000) förstås utifrån två anledningar. En bakomliggande orsak står att finna i 

de strukturella förändringar som många organisationer genomför. Ökad marknadsorientering 

och lösare strukturer med delegerat beslutsfattande i allt högre förändringstempo kräver nya 

former för att försäkra sig om medarbetarnas lojalitet gentemot organisationen. En annan 

orsak till det ökade intresset för värdegrundsarbete kan ses utifrån en samhällskulturell 

förändring, där det blir allt viktigare för människor att arbetet är meningsfullt för individen, 

med möjlighet till delaktighet, självständighet och självförverkligande. Om organisationen 

inte motsvarar dessa förväntningar blir det svårt att rekrytera kompetenta medarbetare som är 

viktiga för organisationens fortsatta framgång (Brytting och Trollestad 2000).  

 

Begreppen etik och moral åtskiljs ofta i forskningslitteratur. Med etik avses ett teoretiskt 

perspektiv och med moral menas praktiska handlingar. Grundtanken i de båda begreppen är 

att göra det goda och undvika att göra det onda, att bemöta andra såsom man själv vill bli 

bemött (Brytting, De Geer och Silfverberg 1993). I den här undersökningen kommer 

begreppen etik och moral att användas utifrån ovanstående förklaring, det vill säga etik utifrån 

teori och moral utifrån praktik. Värdegrund används som ett gemensamt begrepp för etik och 

moral och definieras i den här undersökningen såsom ett stabilt system av utvalda 

gemensamma värderingar som beskriver den gemensamma grund man vill skapa. Med en 

värdering menas i den här undersökningen en föreställning som har ett värde, vad som är gott 

och värdefullt eller dess motsats (Trollestad 2000).  

 

I organisationer ställs etiska frågeställningar oftast i relation till beslutsproblem och mer 

sällan i förhållande till mänskliga relationer kring synsätt på hur vi kan verka tillsammans 

(Brytting och Trollestad 2000). Litteraturen kring företagsetik kan uppdelas i det som handlar 

ofta om etiska förhållningssätt kring organisationens produkter, kunder och påverkan på 

klimat och samhällsmedborgare etc. (Edlund 1995) och det som berör den egna personalen 

(Brytting 2001). Den här undersökningen avser att främst fokusera vid det senare 

förhållningssättet, eftersom syftet är att undersöka förutsättningar för delaktighet kring 

utvecklingsarbetet. Var kan etiska riktlinjer finns kring den egna personalen? Enligt Brytting 

(2001) kan en organisations värdegrund bland annat ses i olika policydokument eller i 

samband med utbildning av chefer och medarbetare. En enhetlig personalpolicy främjar 

hängivenhet mot organisationen och dess värderingar och hos personalen utvecklas en vilja att 

agera effektivt och flexibelt i den förändringsbenägna organisationens framgångssökande 

(Storey 1995).  

 

Kan det tidigare Vägverkets personalpolicy ge riktlinjer för etisk värdegrund och 

förhållningssätt? Personalpolicyn är beslutad av generaldirektören. Både chefer och 

medarbetare är ansvariga för att policyns riktlinjer följs. Enligt Brytting et al. (1993) måste 

samtliga berörda göras delaktiga för att tillämpningen ska få avsedd effekt. Syftet med den 

personalpolicy som berör föreliggande studies intervjupersoner lyder: 

Med utgångspunkt i verksamhetens krav och behov skall policyn vara vägledande i arbetet med 

att skapa en säker, hälsosam, kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ger förutsättningar för 

medarbetarna att åstadkomma goda arbetsprestationer (Personalpolicy Vägverket 2007-02-19).  
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Medarbetarna ses som aktiva och presterande individer, vilket går i linje med det 

sociokulturella perspektivet; ”genom dialog och samverkan skapar vi delaktighet och 

engagemang och tar tillvara på allas kunskaper och erfarenheter (Personalpolicy Vägverket 

2007-02-19). Klimatet präglas enligt policyn av öppenhet, ärlighet och tillit. En fråga som kan 

ställas är; hur realiseras de etiska riktlinjer och policys som finns? Det vill säga; hur strävar 

organisationen efter att det ska finnas en överensstämmelse mellan utsagd etik och utövad 

moral? Moral skapas i det gemensamma handlandet. Därmed är dialogen en viktig om inte 

avgörande ingrediens i värdegrundsarbete. I samtalet får människor synpunkter på det egna 

handlandet samt medvetenhet om egna och andras värderingar. En grupp fungerar både som 

ett stöd och en spegel men det kräver att det finns en uppriktig vilja att ta del av varandras 

synpunkter (Brytting et al. 1993). Både formella och informella samtal inom organisationen 

kan ses som mötesplatser där organisationsmoralen skapas, vidmakthålls eller förändras. 

Dessa samtal kan även generera lärprocesser. En aspekt att ta hänsyn till är att de allra flesta 

samtal på en arbetsplats präglas av hierarkiska maktpositioner och människor intar roll 

beroende av det kontext som råder (Brytting et al. 1993). Används maktens svårbegripliga ord 

eller ordens makt i syfte att skapa tillit? Maktperspektivet kommer inte att fokuseras vidare i 

den här undersökningen. Dock går det inte att helt bortse från, då makt alltid finns med som 

en påverkansfaktor i organisationers förändringsarbete.  

 

Varför är etik, moral och värdegrund relevant att diskutera kring en organisations 

utvecklingsarbete? Etik och värdegrundsarbete påverkar anställdas motivation och samarbete, 

vilket därmed påverkar organisationens utvecklingsarbete (Brytting och Trollestad 2000). 

Värderingsarbete påverkar organisationen ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Brytting 

(2001) har genomfört en studie av svenska organisationer där chefers syn på värderingsarbete 

undersöktes. Resultatet visade att motiven för att arbeta med värderingsarbete var 

övervägande av ekonomiska skäl. Ledarna var de som skapade värderingarna och kulturen 

som de ville skulle prägla organisationen, för att sedan försöka få medarbetarna att anamma 

dessa riktlinjer. Många organisationer var missnöjda med resultatet, då medarbetarna inte 

hade blivit mer ansvarstagande, lojala och aktivt verkat för organisationens utveckling. För att 

komma till bukt med problemet fokuserades metoderna i stället för det grundläggande 

förhållningssättet, vilket inte gav något förändrat resultat. I ett fåtal organisationer arbetade 

man i stället processinriktat och involverade medarbetarna i värderingsarbetet. Fokus fanns 

både på ekonomisk och på mänsklig tillväxt vilket visade sig leda till att både affärer och 

människor mådde gott (ibid.).  

 

Till faktorer som i ovan nämnda undersökning kännetecknats som svårigheter kring 

organisationers värderingsarbete hör rädsla och brist på tillit hos både medarbetare och chefer. 

Ovana vid samt upplevd problematik kring att föra samtal om värderingsgrundande frågor, 

tidsbrist, bekymmer kring planering av praktiska insatser samt svårigheter i att hålla processen 

levande under en längre tid var andra faktorer som upplevdes kunna göra värderingsarbetet 

komplicerat. Ett osynligt och otydligt ledarskap benämns som en av de mest hindrande 

faktorerna för att skapa ett aktivt värdegrundsarbete. Faktorer som enligt undersökningen 

ansågs viktiga för att kunna bedriva ett långsiktigt hållbart värderingsarbete var att vid 

nyanställningar få en bild av de sökandes värderingar. Likväl ansågs det viktigt att vid sådana 

tillfällen presentera organisationens värderingsmässiga utgångspunkter (Brytting 2001). Det 

handlar därmed om att både som sökande och rekryterare som representant för organisationen 

ställa sig frågan; stämmer våra grundläggande värderingar och människosyner överens? 

Värderingsdokument som finns inom organisationen skulle kunna ligga till grund för all 

verksamhet som bedrivs; från det årliga arbetet med verksamhetsplanen samt utvärdering, till 
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att fungera som stöd för diskussioner och beslut i hanteringen av konflikter i organisationen 

eller när någon annan typ av etisk fråga i arbetet aktualiseras (Brytting 2001).  

 

Det finns fyra grundläggande punkter vilka formar en plattform för vad en god etik innebär; 

rätten till autonomi, rätten till rättvis behandling, skyldigheten att göra gott samt att inte 

skada. Enligt Brytting et al. (1993) kan en organisations gemensamma ordning endast vara 

etiskt försvarbar om följande tre kriterier uppfylls: participationskriteriet, handlingskriteriet 

och toleranskriteriet. Participationskriteriet innebär att alla ska kunna delta i moralskapandet 

på likvärdiga villkor. Att göras delaktig och få möjlighet att uttrycka sina tankar och påverka 

utvecklingen upplevs av i individen i de flesta fall som meningsfullt (Brytting 2001). 

Handlingskriteriet innebär att det moraliska samtalet bör utgå från praktiska utföranden i 

arbetet. Toleranskriteriet innebär att det bör finnas utrymmer för människor att följa sin egen 

moraluppfattning, vilket innebär att det kan finnas skillnader mellan organisationens etik och 

den enskilde individens etik- och moraluppfattning. Vad kan hända om en organisation inte 

arbetar med värderingsfrågor? 

 

Jo, att den gemensamma värdegrunden tunnas ut. Att var och en har fullt upp med sitt. Att 

medarbetarnas ansträngningar inte kuggar i varandra och att synergieffekterna uteblir  

(Trollestad 2000, s. 303). 

 

För organisationer anses det vara en investering att föra en lärande dialog kring 

värderingsfrågor eftersom det gynnar både ekonomi och människa (Pirson och Lawrence 

2010; Trollestad 2000).   

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande dialog 

För att erhålla fördjupad förståelse av utveckling och lärande är den här studien är inspirerad 

av det som Säljö (2010) benämner ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet grundas av den ryske psykologen Lev S. Vygotskys idéer om hur människor lär 

och utvecklas. Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses människan som ”läraktig”, 

med en förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang (Säljö 

2010). Lärande kan ske på individ- och kollektiv nivå, vilket innebär att både individer och 

grupper, organisationer och samhällen kan lära. Människor uppfattas som deltagare i social 

interaktion och mänskligt tänkande och handlande är således situerat i sociala kontexter. I ett 

sociokulturellt perspektiv kan tänkande vara en kollektiv process, något som äger rum mellan 

människor likväl som inom dem (Lave 1988). Gemensamt lärande förutsätter språklig 

kommunikation enligt det sociokulturella perspektivet. Genom dialog och gemensam 

reflektion tar individerna del av varandras tankar och på så vis formas en gemensam förståelse 

som inte hade kunnat uppstå om var och en hade gett sig an en uppgift (Säljö 2010). Den 

kritik som ställs mot kollektivt lärande är om det egentligen är individer som lär, snarare än 

gruppen. Enligt Granberg och Ohlsson (2009) sker alltid ett lärande hos individer, men 

tillsammans kan ett kollektivt lärande utvecklas inom en grupp, så att nya lärandeformer 

uppstår. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan kollektiv och individ 

och att lärande sker i interaktion mellan människor (Säljö 2010).  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet innebär lärande inte alltid någonting positivt, även om 

det oftast framställs så. Exempel på detta är att vi lär oss fördomar om andra människor och vi 

lär oss att använda droger av olika slag, trots att de är skadliga för oss. Det finns således något 

dubbelt i lärprocesser. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande hela tiden, oavsett 

om det är medvetet eller inte (Säljö 2010). Problemet är alltså inte lärandet i sig, eftersom 
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människor alltid lär, utan det intressanta är att undersöka vilken riktning lärandeprocesser tar 

(Rogoff 1990). Vad och hur lär sig människor av de situationer de ingår i? Varför motiveras 

människor av vissa lärprocesser medan det är svårt att skapa engagemang i andra 

sammanhang? I och med dessa frågor kan det sociokulturella perspektivet anses vara relevant 

för den här studien. Detta eftersom syftet är att undersöka hur en organisations 

utvecklingsarbete kan bli mer effektivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv med 

människorelaterade faktorer i fokus, såsom delaktighet och värdegrund.  

 

Om lärande ämnas studeras utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör enligt Säljö (2010) tre 

olika men sammanverkande företeelser uppmärksammas i organisationen: 

 

 utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

 utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

 kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter 

 

I den här undersökningen kommer dessa tre punkter att beaktas utifrån vilka förutsättningar 

för språklig kommunikation som finns kring utvecklingsarbetet, de tekniska redskap som 

organisationen använder sig av för att utveckla verksamheten samt vilka former för samarbete 

kring utvecklingsarbete som finns i organisationen.  

Förutsättningar för lärande  

Tidigare forskning kring förutsättningar för lärande inom organisationer skiljer mellan 

reproduktivt lärande respektive utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004). Det reproduktiva 

lärandet innebär att individen förvärvar eller förbättrar sin kompetens när det gäller att 

behärska en viss typ av färdigheter eller situationer. Detta innebär att individen lär sig mer 

kring det hon redan kan. Det utvecklingsinriktade lärandet är ett lärande som sker på en högre 

nivå och leder till att kompetens utvecklas kring nya områden, i och med att individen ges 

möjligheter att utveckla nya arbetssätt samt hantera nya situationer. Arbetsplatsens lärmiljö 

påverkar vilken typ av lärande som kan realiseras. Exempel på faktorer som utgör 

organisationens lärmiljö är arbetsuppgifternas karaktär, arbetsprocessernas utformning, 

medarbetares delaktighet, en stödjande kultur, grad av förändringstryck samt tillgång till stöd 

för lärande (Ellström 2004). En stödjande lärmiljö kännetecknas av stimulerande 

arbetsuppgifter, möjligheter att lära nytt samt stöd och uppmuntran till lärande av chefer. En 

icke- stödjande lärmiljö kännetecknas av motsatta förhållanden (Rainbird, Fuller och Munro 

2004). Lärande arbetsformer beskrivs som arbetsformer som ”motiverar och engagerar, som 

inte motverkar, utan möjliggör, stöder och förstärker delaktighet” (Dilschmann et al. 2000, s. 

109). Dessa faktorer kan även anses önskvärda att realisera när det gäller en organisations 

utvecklingsarbete. Förutsättningar för en lärande miljö sammanfattas nedan (ibid., s. 112):  

 

 nödvändigheten av mål, men också av utrymme för att reflektera över och kritiskt 

pröva uppställda mål 

 nödvändigheten av arbetsuppgifter med hög lärandepotential 

 nödvändigheten av en organisationskultur som stödjer och uppmuntrar lärande 

 nödvändigheten av integration mellan informellt lärande i arbetet och planerad 

utbildning 

 nödvändigheten av att organisera verksamheten för både produktion och lärande 
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Dessa punkter kan kopplas till det som ovan beskrivits under rubriken Förändring, 

förbättring och utveckling i organisationer, med särskild åtanke kring att skapa en balans 

mellan drift och utveckling, struktur och processer.  

Berättelseforskning om dialog mellan människor 

Narrativ teori kan sägas harmoniera med det sociokulturella perspektivet som förespråkar 

kommunikation genom reflektiv dialog mellan människor (Säljö 2010). Genom berättelsen 

förmedlar och skapar människor mening i sin tillvaro (Syrjälä, Takala och Sintonen 2009). 

Berättelser har en moralisk betydelse, vilket harmonierar med den här studiens teoretiska 

utgångspunkt kring värderingsgrundsarbete (Cortazzi 1993). Ordet narrativ kommer från 

latinets gnarus som betyder att veta, vara bekant med, expert på, kunnig i samt från sanskrits 

gna, att veta (Prince 1987; White 1987). Berättande handlar om att skildra händelser i det 

förflutna och även om att generera en form av kunskap.  

 

Det finns skilda uppfattningar om berättelsens betydelse inom samhällsvetenskaplig forskning 

och det förekommer en mängd narrativa teorier och analyser att välja mellan samt förhålla sig 

till (Denzin och Lincoln 2005; Riessman 2008). En allmän uppfattning av narrativ är att det 

innebär en kulturell praktik som syftar till att skapa och kommunicera mening (Lincoln och 

Denzin 2003; Georgakopoulou 2007). Berättande ses även som en universal, mänsklig 

aktivitet (Johansson 2005). Däröver finns det skiljda meningar om huruvida narrativ kan 

betraktas som en metodologi eller som ett fenomen samt vilken ontologisk eller 

epistemologisk status en berättelse kan tillräknas (Somers och Gibson 1994). Lundqvist 

(2010) menar att det finns två övergripande uppfattningar. Den ena representeras av forskare 

som betonar berättelsen ur ett metodperspektiv och uppfattar berättelsen som en källa till den 

sociala verkligheten, en utgångspunkt vilken harmonierar med den här studien. Den andra 

representeras av forskare som menar att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ 

(Hydén 1997). Vad som är en berättelse finns det således olika uppfattningar om utifrån 

ovanstående skiljda teoretiska perspektiv. I en språkvetenskaplig kontext betecknar berättelser 

en specifik språklig form och det analytiska intresset ligger främst på struktur och form 

(Johansson 2005). Inom samhällsvetenskaplig forskning används berättelsebegreppet bredare. 

Den minsta definitionen av berättelse kan sägas vara ”en väl avgränsad enhet inom ramen för 

ett pågående samtal eller språklig framställning (Hydén 1997, s. 19), vilket den här studiens 

narrativitet inspireras av. En vidare definition inryms i begreppet livsberättelse, där 

berättelsen både framställs och analyseras i sin helhet. En livsberättelse kan vara att en person 

berättar om hela sitt liv eller om valda delar ur sitt liv (Johansson 2005).  

 

Trots att det finns olika sätt att förstå och använda narrativ inom forskning finns det enligt 

Georgakopoulou (2007) vissa gemensamma nämnare för vad som gör en berättelse/ett 

narrativ värd att analysera för att generera förståelse för individers erfarenheter. Berättelsen 

bör innehålla en kronologisk tidsföljd och innefatta ett orsakssammanhang. Berättelsen ska ha 

en handling och handlar ofta om förfluten tid i form av koncentration kring tidigare 

erfarenheter och händelser (Hydén 1997; Denzin och Lincoln 2005). Berättelsen kan även 

handla om framtiden. I berättelsen sker det ofta en pendling mellan dåtid, nutid och framtid 

(Georgakopoulou 2007). I den här undersökningen sker en pendlig mellan dåtid, nutid och 

framtid utifrån medarbetares och chefers berättelser kring organisationens utvecklingsarbete.  
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Sammanfattning  

Kapitel 3 inleds med att beskriva etik, moral och värdegrundsarbetets betydelse för en 

organisations utveckling. Värdegrund används som ett gemensamt begrepp för etik och moral 

och definieras i den här undersökningen såsom ett stabilt system av utvalda gemensamma 

värderingar som beskriver den gemensamma grund man vill skapa. En organisations 

värderingsgrundande riktlinjer kan urskiljas i organisationens policy- samt visionsdokument. 

För att riktlinjerna ska anammas i det dagliga arbetet krävs det att samtliga görs delaktiga 

kring dem för att få avsedd effekt. Om värdegrundsarbetet hamnar i skymundan leder det till 

oenighet inom organisationen. Nästa rubrik berör det sociokulturella perspektivet. Genom 

dialog och gemensam reflektion tar individer del av varandras tankar och på så vis formas en 

gemensam förståelse som inte hade kunnat uppstå om var och en hade gett sig an en uppgift. 

Förutsättningar för lärande anses vara av betydelse för att bedriva ett effektivt 

utvecklingsarbete. Det avslutande avsnittet handlar om berättelseforskning om dialog mellan 

människor, vilket är inspirerat av narrativ teori som liksom sociokulturellt lärande har 

berättande dialog i fokus. Genom berättelsen förmedlar och skapar människor mening i sin 

tillvaro, vilken i den här undersökningen tas tillvara i studiens berättande resultat.   
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Problembeskrivning 
Forskning visar att möjligheter till delaktighet och lärande kan bidra till ökad effektivitet, 

produktivitet och lönsamhet för organisationer (Ramböll 2005). Trots det finns det många 

organisationer som har bristfällig kompetens kring hur delaktighets- och lärprocesser kan 

realiseras i praktiken. Att inte lyckas med utvecklingsarbete leder på lång sikt till att 

organisationen inte kan konkurrera på den föränderliga marknaden. Om medarbetares 

kompetens och förslag inte tas tillvara försämras hälsan för individen (Karasek och Theorell 

1990). Detta är allvarligt med tanke på att många människor dagligen befinner sig på 

arbetsplatsen. Den forskning som idag finns kring området organisationsutveckling utgörs 

främst av ekonomiska perspektiv (Nilsson 2003). Många av de hinder som kan identifieras 

kring organisationers utvecklingsarbete kan dock förstås som pedagogiska problem, vilket 

innefattar mellanmänskliga påverkansprocesser (Svensson 2009). Här kommer ett etiskt 

perspektiv in i bilden, då den gemensamma värdegrunden påverkar hur allt arbete utformas 

och genomförs. Den här studien avser därför att utgå från ett värdegrunds- samt 

delaktighetsperspektiv på en organisations utvecklingsarbete. Hur kan ett långsiktigt, effektivt 

utvecklingsarbete bedrivas som gynnar både ekonomi och människa? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och beskriva upplevelser om förutsättningar för delaktighet kring 

organisationens utvecklingsarbete utifrån chefers och medarbetares berättande perspektiv. 

Syftet är även att undersöka vad chefer och medarbetare berättar kring organisationens 

värdegrundsarbete samt dess påverkan på organisationens utvecklingsarbete.      

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur reflekterar chefer och medarbetare kring de strukturer och processer som finns för 

att skapa delaktighet kring organisationens utvecklingsarbete avseende stödjande 

respektive hindrande faktorer för delaktighet?  

2. Vad berättar chefer och medarbetare om vilken påverkan organisationens värderingar 

har på utvecklingsarbetet?  

3. Vad anser chefer och medarbetare vara det mest relevanta att förbättra för att öka 

engagemanget kring organisationens utvecklingsarbete?  
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Kapitel 4. Metod och genomförande 

Överväganden för materialinsamling  

Val av metod i en undersökning görs utifrån syfte och frågeställningar (Cohen, Manion och 

Morrison 2007). Samhällsvetenskaplig forskning brukar uppdelas i kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Om syftet innebär att ange frekvenser bör en kvantitativ studie göras (Trost 2005). 

Eftersom den här studiens syfte handlar om att försöka tolka människors upplevelser genom 

berättelser av kan studien sägas vara kvalitativ (Trost och Hultåker 2007). Åsberg (2001) 

menar att det inte finns någonting som heter kvalitativ eller kvantitativ metod. I stället kan de 

undersökningsmaterial eller data som framkommer sägas vara kvantitativa i form av siffror 

eller kvalitativa i form av ord.  

 

Intervju är den metod som valdes för den här undersökningen, då syftet var att generera 

kvalitativt undersökningsmaterial. Intervju som metod möjliggör för intervjupersoner att både 

förklara och tolka den värld de lever i, samt uttrycka hur de upplever situationer utifrån sitt 

eget perspektiv. I det avseendet är intervjun inte enbart en metod för materialinsamling om 

livet; den är en del av livet självt och dess mänskliga förankring är ofrånkomlig (Cohen et al. 

2007). Det finns många olika former av intervjuer. I den här undersökningen användes 

enskilda intervjuer samt fokusgrupper utifrån ett berättande perspektiv.  

  

Fokusgrupper är en form av gruppintervju. Däremot är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper. 

En vanlig gruppintervju går ofta ut på att intervjuaren ställer frågor och medlemmar ur 

gruppen svarar. En fokusgruppsintervju skiljer sig från en vanlig gruppintervju på så vis att 

intervjun sker genom deltagarnas interaktion. Syftet är att deltagarna ska interagera med 

varandra snarare än med intervjuaren, så att deltagarnas åsikter och perspektiv kan komma 

upp till ytan. Deltagarna styr på så vis intervjun mer än vad intervjuaren gör (Cohen et al. 

2007). En definition av fokusgrupp lyder: 

 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett änne 

som bestäms av forskaren (fritt översatt ur Morgan 1996, s. 130).  

 

En styrka med fokusgrupper är att urvalet består av personer som har gemensamma kunskaper 

kring ett visst tema. Målet är att en diskussion av högsta kvalitet kring de valda temana ska 

kunna skapas (Greenbaum 1998). I det här fallet består gemensamheten i att samtliga 

deltagare under fokusgrupperna arbetar inom samma sektion i organisationen. Det ämne som 

diskuteras måste begränsas i förhållande till vad som hade varit nödvändigt i exempelvis en 

enkät eller en enskild intervju, vilket å ena sidan kan ses som en nackdel. Å andra sidan leder 

interaktionen i gruppen till att insikter kan frambringas vilka inte hade uppstått vid 

exempelvis enskilda intervjuer. Det undersökningsmaterial som framkommer ger både bredd 

och djup tack vare deltagarnas interaktion. Fokusgrupper ger därmed kvalitativ information 

snarare än kvantitativ eller generaliserbar data. Fokusgrupper är tidsmässigt ekonomiska och 

de producerar en stor mängd data under kort tid. Det intervjumaterial som uppstår kan därför 

vara svår att analysera på ett kortfattat vis (Cohen et al. 2007). För att hantera den 

problematiken presenteras resultatet i berättelser, vilka syftar till att urskilja den gemensamma 

poängen hos deltagarna på ett förståeligt vis (Johansson 2005). Gruppdynamiken som 

eftersträvas kan leda till att vissa deltagare inte deltar lika mycket som andra, vilka i sin tur 

blir mer dominanta.  
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Fokusgrupp som metod för insamling av data kräver enligt Cohen et al. (2007) en skicklig 

undersökare som kan underlätta dess genomförande samt förvalta den data som uppkommer. 

Morgan och Krueger (1993) menar att det inte behöver innebära att moderatorn innehar högt 

utvecklad professionell skicklighet. Däremot bör moderatorn ha egenskaper som medkänsla, 

empatiförmåga och förståelse, men samtidigt vara engagerad och opartisk (ibid.). Det är 

viktigt att moderatorn inledningsvis betonar dennes roll under intervjun samt att det inte finns 

några rätta eller felaktiga diskussioner, så länge de håller sig inom övergripande teman 

(Cohen et al. 2007). Wibeck (2000) skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade 

fokusgrupper, där samtalsledarens styrning påverkar graden av struktur. I den här 

undersökningen användes en halvstrukturerad form av fokusgrupp där samtalsledarens roll 

var begränsad och där diskussionerna fördes utifrån öppna, övergripande teman.  

Trafikverkets deltagande i studien 

Den organisation som användes som underlag i den här undersökningen var Trafikverket, med 

intervjupersoner från den tidigare organisationen Vägverket. Figur 1 illustrerar Vägverkets 

organisation som den såg ut i januari 2009 och fram till övergången till Trafikverket. 

 

 
 
Figur 1. Vägverkets organisationsschema (Vägverket 2009).  

 

Intervjupersonerna tillhörde verksamhetsområde Samhälle, se Figur 1. Intervjupersonerna 

ingick i enhet Trafikant, se Figur 2.  
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Figur 2. Verksamhetsområde Samhälles organisation (Vägverket 2009).  

 

Några månader före studiens genomförande övergick Vägverkets organisation och därmed 

även intervjupersonerna till den nya organisationen Trafikverket. Figur 3 illustrerar 

Trafikverkets organisation.  

 

 
 
Figur 3. Trafikverkets organisationsschema (Trafikverket 2010).  
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Urval av intervjupersoner  

De intervjupersoner som medverkar i den här studien ingår samtliga i verksamhetsområde 

Samhälle, se Figur 3. Samtliga intervjupersoner tillhör en av de sex regionerna, vilken inte 

nämns av konfidentiella skäl. Deltagarna tillhör Trafikverkets enhet Samhällsbehov och 

representerar båda sektionerna Aktörssamverkan och Trafikmiljö, se Figur 4. Samtliga 

regioner med verksamhetsområden är uppbyggda på liknande vis i enlighet med Figur 4 och 

därmed anses inte intervjupersonernas identiteter kunna identifieras. Regionernas struktur har 

valts att illustreras för ökad förståelse för organisationens uppbyggnad.  

 

 
 

Figur 4. Verksamhetsområde Samhälle (Trafikverket 2010).  

  

Verksamhetsområdets uppdrag beskrivs innebära både mjuka och hårda delar. De mjuka 

delarna ligger under Aktörssamverkans ansvar och innebär att arbeta för långsiktigt hållbar 

trafiksäkerhet och miljö. Trafikmiljö tar hand om de hårda delarna och deras arbete går ut på 

att fatta beslut runt reglering för skyltning (muntlig kommunikation under 

fokusgruppsintervju 2010-04-29).  

 

Syftet med urvalet var att det skulle representeras av anställda från tre olika nivåer; 

medarbetarnivå, sektionschefsnivå och enhetschefsnivå. Detta för att få en gemensam bild av 

organisationens utvecklingsbehov. Totalt medverkade elva personer i undersökningen; två 

sektionschefer med jämn könsfördelning, en manlig enhetschef samt åtta medarbetare med 

jämn könsfördelning. Den kortaste anställningstiden i organisationen var cirka fyra år och den 

längsta cirka 35 år.    

 

De intervjupersoner som deltog i studiens fokusgrupper valdes ut enligt två metoder. Det 

tillvägagångssätt som användes inledningsvis kallas ”snöbollsurval”. Metoden innebär att 

intervjuaren vänder sig till personer som har kunskaper som motsvarar 

undersökningsområdet, vilka i sin tur hänvisar till lämpliga deltagare (Cohen et al. 2007, s. 

115). På så vis framkom ett antal personer som kunde tänkas vara lämpliga för studien, vilka 

var fler än vad som ansågs nödvändigt. För att välja ut de slutgiltiga intervjupersoner som 

skulle delta i fokusgrupperna användes forskningsbaserade rekommendationer för 

sammansättning av fokusgrupper. För att en fokusgrupp ska fungera så bra som möjligt 

fordras att en lämplig blandning av personer väljs ut eftersom individuella faktorer påverkar 



 

 23 

grupprocessen (Wibeck 2000). De personer som valdes för den här studiens två fokusgrupper 

valdes ut från samma verksamhetsområde, då liknande bakgrund vad gäller kunskap och 

kompetens kan underlätta gruppens interagerande. Denna urvalsstrategi kallas ”purposive 

sampling” vilket skulle kunna översättas till ”ändamålsenligt undersökningsurval (Cohen et 

al. 2007, s. 114). Syftet med purposive sampling är att förvärva fördjupad information från 

dem som är i stånd att ge den (ibid.). 

 

Intervjupersonerna som ingick i de enskilda intervjuerna valdes främst utifrån sin position 

som sektionschefer respektive enhetschef för de medarbetare som ingick i fokusgrupperna. Då 

det fanns flera sektionschefer valdes de slutgiltiga cheferna utifrån snöbollsurval och med en 

strävan att erhålla jämn könsfördelning.  

Genomförande 

De potentiella deltagarna kontaktades via telefon där undersökningens syfte presenterades. 

Samtliga uppringda gav ett muntligt godkännande till att delta i studien samt godkände även 

att ett missivbrev skickades ut. Deltagarna fick berätta vilka tider som passade dem att delta 

utifrån olika förslag. Därefter bestämdes vilka datum som intervjuerna skulle äga rum utifrån 

intervjupersonernas önskemål och godkännande. Ett missivbrev skickades ut till varje 

deltagare via e-post där vidare information kring studien förmedlades, se Bilaga 1 och 2.  

 

Enskilda intervjuer gjordes med cheferna, både på enhets- och sektionsnivå. Medarbetarna 

fördelades i två fokusgrupper med jämn könsfördelning i båda grupperna. Fyra medarbetare 

ingick i varje fokusgruppsintervju eftersom att det bedömdes vara ett lämpligt antal för att 

kunna bedriva ett interaktivt samtal, enligt rekommendationer av Dunbar (1997). En svårighet 

med intervjuer är att detaljer i svaren kan glömmas bort av intervjuaren (Denscombe 2009). 

Det problemet hanterades i den här undersökningen genom att samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en diktafon under de första intervjuerna. En videokamera med påtaget linsskydd 

användes under de senare intervjuerna för bättre ljudupptagning. Inspelning medför en större 

uppmärksamhet på vad deltagarna berättar, då intervjuaren inte behöver anteckna allt som 

sägs under samtalets gång (Denscombe 2009). Inspelning underlättar även inför kommande 

analys (Greenbaum 1998). Under intervjusituationen eftersträvades att få deltagarna att 

berätta och reflektera kring olika öppna och breda teman skapade utifrån syftet, i enlighet med 

narrativ teori (Johansson 2004). Samtalsledaren gick enbart in med frågor när ett ämne 

riskerade att förbises helt eller om det blev tyst under en längre stund. Nya områden 

introducerades inte alltid som frågor, utan beskrev även ofta som problemområden för att 

skapa en vilja att berätta samt för att skapa en förståelse för problemområdet (Krueger 1998). 

Dialog eftersträvades; dels mellan gruppdeltagare under fokusgrupperna och dels mellan 

intervjuare och intervjuperson i de enskilda intervjuerna. Därmed inte sagt att intervjuerna 

bedrevs som vardaglig konversation (Dyer 1995). För att intervjun inte skulle vara ett 

vardagligt samtal betonades inledningsvis intervjuns specifika syfte samt att frågor för vidare 

reflektion skulle komma att ställas av intervjuaren under samtalets gång. Intervjun är därmed 

mer konstruerad än det vardagliga samtalet eftersom att intervjuaren inledningsvis framför 

regler för hur intervjun ska gå till (Cohen et al. 2007). Både de enskilda intervjuerna samt 

fokusgrupperna inleddes med att deltagarna fick reflektera kring frågan; Vad engagerar mig 

till att kontinuerligt förbättra verksamheten? Frågan stod skriven på ett blädderblock under 

hela intervjun så att deltagarna skulle ha den i åtanke då de kommande temana diskuterades. 

Se bilaga 3 (fokusgrupper) och 4 (enskilda intervjuer) för intervjuguider.  
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Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

De två fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en av Trafikverkets mindre lokaler, då 

deltagares interaktion blir mer intensiv och koncentrerad kring temat i små rum än i stora 

(Stewart, Shamdasani och Rook 2007). Stolarna placerades i en nära ring utan något bord i 

mitten för att främja närhet och interaktion mellan deltagarna. Inledningsvis uttryckte 

samtalsledaren att dennes roll i fokusgruppen var att lyssna på deltagarna och föra in nya 

frågor då det anses behövligt. Det betonades vidare att en samtalsledares roll inte innebär att 

agera expert inom området eller att kontrollera deltagarnas kunskaper. Det framhölls att det 

inte finns rätta eller felaktiga svar, i enlighet med Wibeck (2000). En förberedd tematisk 

guide användes vilken var baserad på forskning inom studiens områden. Deltagarna 

stimulerades till att samtala öppet kring temana utifrån guiden och att samtala med varandra 

snarare än med samtalsledaren (Greenbaum 1998). Gruppmedlemmarna diskuterade med 

varandra och introducerade nya ämnen, dock med viss styrning av samtalsledaren så att 

diskussionen hölls inom de övergripande områdena. Fokus låg på att få fram ett kollektivt 

synsätt snarare än ett individuellt (Cohen et al. 2007). En aspekt som samtalsledaren hade i 

åtanke under fokusgruppernas genomförande var att försöka skapa talutrymme till samtliga 

deltagare. För att lyckas med det ställdes vid ett fåtal tillfällen frågor till enskilda deltagare, 

såsom: ”Vad tycker/säger/anser du om det här?”, i enlighet med rekommendationer av 

Wibeck (2000, s. 30). De båda fokusgrupperna tog cirka 120 minuter vardera att genomföra. 

Genomförande av enskilda intervjuer 

De tre enskilda intervjuerna genomfördes i en av Trafikverkets mindre lokaler, vilken valdes 

ut av kontaktpersonen. Processen löpte på liknande vis som under fokusgrupperna, med 

undantaget att intervjupersonen inte hade någon annan intervjuperson att samtala med. 

Intervjuarens roll var att ställa öppna, tematiska frågor utifrån studiens övergripande områden. 

Intervjufrågorna inleddes ofta ”Vill du berätta kring…”. Detta för att främja till ett berättande 

för att sedan underlätta för kommande framskrivning av resultatet med inspiration av narrativ 

analys. Stundtals då intervjuaren ansåg det vara lämpligt för berättelsens fortsättning ställdes 

exemplifierande följdfrågor (Cohen et al. 2007). Varje intervju tog cirka 90 minuter att 

genomföra.  

Bearbetning och analys av undersökningsmaterial 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades för att ett grundligt och tillförlitligt analysarbete 

skulle kunna göras i enlighet med Fejes och Thornberg (2009). Det är tidskrävande att 

transkribera intervjuer, vilket delvis beror på att en stor del av det som människor säger i 

intervjuer är överflödigt i substantiell bemärkelse, enligt Gillham (2008). Pauser och skratt 

skrevs därför inte ned, utan endast varje ord, eftersom analysen i den här undersökningen 

syftar till att granska vad som sagts snarare än hur (Fejes och Thornberg 2009). 

Transkriberingen efter varje intervju resulterade i 20-25 sidor text. Genom 

transkriptionsprocessen utvecklades en känsla för vad som är av vikt i den empiriska 

undersökningen. Med kvalitativ analys innebär att undersökaren systematiskt undersöker och 

arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat (Fejes och Thornberg 2009). I 

den här undersökningen gjordes analysen utifrån att skriva fram ett resultat utifrån berättelser 

vilket handlar om att identifiera betydelsefulla mönster och meningar (Patton 2002). I den här 

undersökningen syftar berättelserna till att skapa sammanhängande historier av de händelser 

som beskrivits under intervjuerna (Kvale och Brinkmann 2009), vilket beskriv närmare under 

nästkommande rubrik.  
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Framskrivande av ett berättande resultat  

Det empiriska materialet består av intervjuer och skrivs fram som två berättelser. Den första 

är Medarbetarnas berättelse. Den andra är Chefernas berättelse. Resultatframställningen är 

inspirerad av en narrativ analys, vilket i den här studien artar sig i det tillvägagångssätt som 

intervjumaterialet är framskrivet på. I den här undersökningen analyseras berättelserna utifrån 

innehåll snarare än utifrån struktur och form. För att under analysen kunna veta vad som 

fokuserades i berättelserna ställde sig undersökaren frågorna; vad säger berättelsernas 

innehåll? Vad betyder den här berättelsen; vilken mening har den (Johansson 2005)? Detta för 

att harmoniera med ett narrativt perspektiv på berättelserna. Därmed fokuserades inte utsagor 

från olika intervjupersoner i första hand. I stället fokuserades berättelsernas gemensamma 

innehåll. Detta för att få en följsamhet i berättelserna och även för att skydda 

intervjupersonernas identiteter av konfidentiella skäl. 

Studiens kvalitet och generaliserbarhet  

Begrepp som ofta används för att beskriva en studies kvalitet är validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att mäta i vilken utsträckning den forskning som genomförs verkligen mäter 

det som undersökaren haft som avsikt att mäta (Kvale och Brinkmann 2009). Reliabilitet 

förklarats som en studies noggrannhet och pålitlighet (Stensmo 2002). I den här studien 

används begreppet kvalitet i enlighet med Fejes och Thornberg (2009), vilka anser att 

begreppet kvalitet är lämpligt vid kvalitativa undersökningar. Detta då det ses som ett 

överordnat begrepp innefattande både validitet och reliabilitet. Kvalitet definieras såsom:   

 

[…] ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd 

kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med en krisisk 

analys. Detta inrymmer både sensitiv eller empatisk närhet och analytisk distans  

(Fejes och Thornberg 2009, s. 219).  

 

Den här undersökningens kvalitet har begrundats genom att undersökaren har ställt sig 

följande frågor: Hur noggrann och systematisk har jag varit under hela processen? Hur 

trovärdiga och tillförlitliga är resultaten som en följd av hur jag har gått tillväga beträffande 

datainsamling och analys (Fejes och Thornberg 2009)? Enligt Uljens (1989) finns det lika 

många sätt att tolka verkligheten på som det finns forskare, vilket försvårar bedömningen av 

en undersöknings kvalitet. Ett sätt att stärka undersökningens kvalitet är att se till att metod 

för materialinsamling och analys överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar 

(Fejes och Thornberg 2009). I den här undersökningen har de valda metoderna övervägts för 

att generera ett reslutat som kan besvara syfte och frågeställningar. Studiens teoretiska 

referensram har anpassats för att kunna generera kvalitativa material; det sociokulturella 

perspektivet kan sägas harmoniera med narrativ analys eftersom de båda handlar om att skapa 

mening genom lärande dialog och berättande. För att skapa en närhet till intervjupersonernas 

utsagor har berättelserna i så stor utsträckning som möjligt tolkats och presenterats utifrån 

deltagarnas egna metaforer och ordval. För att stärka kvaliteten har citat används i analysen 

för att stärka berättelsernas trovärdighet. För att öka trovärdigheten för att berättelsernas fokus 

beskriver den mening som deltagarna avsåg har en utomstående person läst igenom samtliga 

transkriberade intervjuer. Därefter har personen givit sin bild av vilken mening som är den 

mest relevanta i berättelserna. Efter varje intervju fick deltagarna sammanfatta vad som de 

ansåg var kärnan under intervjuerna för att kunna besvara syftet. Därmed skapades det för 

undersökaren en ytterligare bekräftelse på vad som ansågs relevant i berättelserna (Cohen et 

al. 2007).  
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Ett hot mot en studies kvalitet är att intervjupersoner kan definiera begrepp på skiljda sätt 

(Trost 2005). För att undvika detta i intervjusituationen ställdes följdfrågor för att 

undersökaren skulle få grepp om hur intervjupersonerna berättar kring olika begrepp, 

fenomen och samband mellan dessa. Att be dem använda metaforer för att ytterligare beskriva 

något visade sig vara användbart för att skapa en gemensam förståelse för vad som 

diskuterades under fokusgrupperna. Undersökningens resultat analyseras och diskuteras 

utifrån tidigare forskning för att försöka besvarar studiens syfte och frågeställningar, vilket 

enligt Fejes och Thornberg (2009) stärker undersökningens kvalitet. 

 

Generaliserbarhet handlar i den här undersökningen om i vilken utsträckning studiens resultat 

kan appliceras på andra organisationer och anställda än de intervjudeltagare som har ingått i 

föreliggande studie. Därmed ges en vägledning för vad som kommer att hända i en annan, 

liknande situation (Larsson 2009). Eftersom den undersökta organisationen i den här studien 

är en statlig organisation med en tydlig struktur, skulle resultatet kunna jämföras med andra 

statliga organisationer med liknande uppbyggnad. Resultatet skulle även kunna användas i 

den undersökta organisationens övriga regioner, i och med att deras uppbyggnad är densamma 

som den undersökta regionens. Även den region som har undersökts i den här studien skulle 

kunna ha användning av resultatet. Detta skulle kunna leda till att resultatet görs användbart i 

de vardagliga, praktiska arbetssituationerna. Nyttan av resultatet för den undersökta 

organisationen bedöms enligt Patton (2002) av dem för vilka resultatet presenteras. Resultatet 

kan således ge både ökad förståelse och fungera som en direkt tillämpning (Fejes och 

Thornberg 2009). Föreliggande undersöknings resultat kommer att analyseras vid ett 

seminarium tillsammans med undersökare, medverkande intervjupersoner samt några övriga 

chefer inom organisationen. Syftet med seminariet är att skapa förståelse och lärande kring 

vilka områden som anses vara relevanta att implementera i Trafikverkets fortsatta 

utvecklingsarbete.  

Etiska överväganden  

En strävan har under hela undersökningsprocessen funnits hos undersökaren; att studien från 

början till slut ska utgå från vetenskapsrådets fyra huvudkrav kring forskningsetiska principer. 

De fyra huvudkraven innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). De etiska aspekter som har beaktats beskrivs 

härmed närmare.  

 

Vid den inledande kontakten gavs information om att medverkan i studien är frivillig samt att 

det när som helst är tillåtet att avbryta medverkan utan särskilda förklaringar. I missivbrevet 

gavs information om studiens syfte och tillvägagångssätt inklusive tidsomfattning. Deltagarna 

hade själva rätt att välja en tid för intervju som passade dem. De fick även information om att 

intervjuerna skulle komma att ljudinspelas, vilket samtliga gav samtycke till. En etisk aspekt 

som kan diskuteras är huruvida identiteterna kan identifieras eftersom den organisation som 

används som underlag nämns vid dess rätta namn; Trafikverket. Anledningen till att 

organisationsnamnet nämns är för att regionens ledning vill vara öppen med att 

undersökningen är ett uppdrag som görs åt dem. I studien nämns inte intervjupersonernas 

namn för att försöka bidra till att skydda deras identiteter. Vid intervjutillfällena fick 

deltagarna information om att organisationsnamnet skulle komma att presenteras i 

undersökningen, vilket samtliga gav godkännande till. I inledningen av intervjuerna 

presenterades åter syftet med undersökningen samt deltagarnas rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. I stället för att i resultatdelen skriva ut intervjupersonernas namn användes 

positionsbestämda beteckningar; medarbetare, sektionschef och enhetschef på sektionerna AS 

(Aktörssamverkan) och TM (Trafikmiljö). Genom hela undersökningen har det funnits en 
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strävan hos undersökaren att vara ärlig och ödmjuk gentemot undersökningsmaterialet, i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer.  

  



 

 28 

Kapitel 5. Resultat 
 

Resultatet är uppdelat i två delar. Först presenteras Medarbetarnas berättelse utifrån två 

fokusgrupper. Därefter presenteras Chefernas berättelse utifrån tre enskilda intervjuer. 

Berättelserna beskrivs utifrån innehåll för att skapa förståelse för mening snarare än att i 

första hand beskriva utifrån vem som har uttalat vad. De citat som förekommer i berättelserna 

presenteras utifrån medarbetares sektioner; AS (Aktörssamverkan) och TM (Trafikmiljö). 

Sektionschefernas citat presenteras som SC och enhetschefen presenteras EC. 

Resultatredovisning del I - Medarbetarnas berättelse 

Berättelsen om organisationen som värdegrundsarena 

 

Personalpolicyns tillämpning 

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare bör man enligt berättelsen värna om sin personal. 

Den personalpolicy som finns bör vara ledande för personalarbetet. ”Jag kan inte säga att jag 

kommer ihåg vad som står där men det är mycket fina ord (TM).” I dagsläget upplevs det inte 

vara personalpolicyn som gör att man mår bra på arbetet utan snarare möjligheter till 

dialogbaserade arbetsgrupper. Å ena sidan finns eventuellt dialogbaserad reflektion med som 

en punkt i personalpolicyn, å andra sidan anses inte personalpolicyn finnas som grund då man 

utformar arbetet för att främja en god arbetsmiljö och fungerande arbetsgrupper. Policyn finns 

i bakgrunden och den borde lyftas fram och bli mer levande i det dagliga arbetet. ”Det ska 

vara en policy och sen analyserar man den inte så ofta (TM).” Policyarbete inom olika 

områden är något som genomförs intensivt under korta perioder, till exempel vid 

framtagandet av en ny policy. Då har man pratat om policyns innehåll under olika möten men 

sedan blir den ”en sån där klassisk hyllvärmare kan man säga (AS).” Det finns efterfrågan av 

att oftare ges möjlighet att samtala kring vad personalpolicyn och de andra policyerna står för 

samt hur de kan kopplas till det dagliga arbetet. ”Att [få] känna att javisst ja, det här är ju 

kopplingen till våra ledord (AS)!” En anledning till att man inte pratar om policyernas 

betydelse kontinuerligt kan enligt berättelsen bero på att det inte finns någon ansvarig person 

som kan leda arbetet.   

 

Ett tillfälle då man eventuellt pratar om personalpolicyn och andra policys är vid introduktion 

för nyanställda. Personalpolicyn bör vara vägledande i hur nyanställda bemöts i större 

utsträckning än vad den är idag. Tidigare fick man som nyanställd en introduktion av dem 

som arbetade på personalavdelningen där man gick igenom olika system och policys. Så går 

det inte till längre.  

 

Nu är det mer, ”hej och välkommen du kan sätta dig där, du har en dator som inte funkar, du har 

ett konto som kommer om en vecka (AS).”   

 

En anledning till att introduktionen har försämrats kan kopplas till att personalenheten har 

centraliserats. Fler administrativa arbetsuppgifter har tillkommit både för både chefer och för 

medarbetare vilket har lett till att man upplever sig vara stressad. ”Nu gör vi nästan allt själva 

(AS).” 

 

Att värna om den egna personalens handlar även enligt berättelsen om att ta vara på den 

kompetens som finns i organisationen. Något som anses vara upprörande är då personer som 
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har gått i pension tillfrågas att komma tillbaka in i organisationen på grund av att det inte 

finns någon ersättare. ”Man utnyttjar inte personer som ska gå i pension (TM).” I stället för 

att återanställa pensionärer skulle man kunna låta en ersättare gå parallellt med den som ska 

sluta. ”För hur det än är så måste ju de här yngre komma in på arbetsmarknaden (AS).” Att 

inte låta nyanställda gå parallellt med dem som ska sluta kan leda till att det blir en svacka 

under den första tiden då de lär sig arbetet. Det i sin tur leder till att organisationen för jämnan 

arbetar i uppförsbacke. ”Men man [ledningen] ser inte den kopplingen, man ser så kortsiktigt 

(TM).” Nyanställd personal skulle klara arbetssituationen bättre om de fick komma in i 

arbetet i god tid innan den de ska ersätta går i pension. Därmed skulle hela organisationen 

gynnas. Att arbeta i en organisation i ständig uppförsbacke kan leda till att befintlig personal 

”börjar titta på arbetsmarknaden, att man ser sig om efter annat (TM).”  

 

Värdegrund i det statliga verkets arbete 

Arbetstagarna vittnar om att det upplevs viktigt att skapa gemensamma värderingar inom 

organisationen. De värderingar organisationen strävar efter att stå för överensstämmer inte 

alltid med verkligheten. Det finns anställda inom Trafikverket som inte alltid följer de 

riktlinjer som finns, exempelvis utifrån hastighetsbegränsningar; ”det är jättemånga 

Trafikverksbilar som kör för fort (TM).” Om anställda inte lever som organisationen lär kan 

det i sin tur leda till ett försvårat arbete för den sektion inom organisationen som arbetar med 

aktörssamverkan. Aktörerna frågar ofta om Trafikverket själva har provat en viss metod eller 

produkt kring trafiksäkerhet samt hur de själva upplever att det fungerar. Svaret till dem blir 

ofta att organisationen inte har provat produkten. Om Trafikverket inte lever som de lär är det 

svårt att påverka aktörer till förändring, exempelvis när det gäller insatser för ökad 

trafiksäkerhet. 

 

Så ska vi sitta på ett åkeri med 400 chaufförer [och säga] att de ska göra massa saker, och så gör 

vi inte så själva, alltså sopar rent framför egen dörr (AS). 

 

Vid sådana tillfällen som tas upp i citatet upplevs det vara svårt att som representant för 

organisationen vara trovärdig gentemot kunderna. ”Då hamnar man själv där ute och ska 

sitta och försvara, nästan (AS).” En annan aspekt av varför det är viktigt att som organisation 

leva som man lär är eftersom man har ögonen på sig från allmänheten, inte minst utifrån 

policys kring miljö och trafiksäkerhet. ”Då borde ju vi vara goda exempel. Och visa att det 

faktiskt kan fungera (AS).” Eftersom cheferna inte själva är ute hos aktörerna och ser hur 

arbetet går till uttrycks funderingar kring huruvida cheferna förstår vidden av problematiken 

kring att inte leva som man lär.”Men det är våran vardag (AS).”  

 

Berättelsen handlar vidare om hur organisationen skulle kunna komma till bukt med 

problemet att inte leva som man lär. Ett behov som kan utläsas är att det behöver finnas en 

utpekad person eller grupp som är ansvarig för att bedriva internt utvecklingsarbete 

innefattande exempelvis miljöarbete och trafiksäkerhet. De som är ansvariga för att bedriva 

sådant arbete gentemot utomstående aktörer bör inte samtidigt vara ansvariga för 

organisationens interna arbete eftersom det finns en risk för att inte bli tagen på allvar inom 

den egna organisationen. De som har ansvar för att driva internt utvecklingsarbete måste ha 

stöd från chefer och högsta ledning; ”annars blir jag ju miljömuppen som försöker ändra 

saker här (AS)”. Den individ eller grupp som är ansvarig skulle med fördel kunna vara 

ansvarig för att bedriva internt arbete utifrån olika policys som finns för organisationen. Att 

utse ansvariga för internt utvecklingsarbete som bedriver nära samarbete med ledningen 

skulle kunna bidra till att höja statusen på policyerna. Gruppens arbete skulle kunna innefatta 
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att kontinuerligt arbeta med samtliga policys och därmed beröra och ansvara för det interna 

utvecklingsarbetet inom exempelvis områdena miljö, kvalitet och personal. För att legitimera 

arbetet bör det ske i nära samarbete med regionchefen.  

 

Berättelsen benämner att Vägverkets tidigare vision; ”Vi gör den goda resan möjlig” och 

sedermera Trafikverkets vision; ”Kreativa samhällsbyggare – vi gör den goda resan och 

transporten möjlig”, skulle behöva benämnas mer kontinuerligt för att öka dess koppling till 

och relevans för det dagliga arbetet.  

 

Min personliga uppfattning är ju att det kan vara näst intill larvigt ibland med de här 

högtravande orden på något sätt (AS).  

 

Berättelsens betydelse är att för att visionen ska kunna påverka till att göra Trafikverket till en 

attraktiv arbetsplats är det efterfrågansvärt att samtala mer kring vad den står för. Olika 

människor tolkar exempelvis den goda resan på olika sätt, vilket gör att olika aspekter 

behöver diskuteras utifrån visionens ståndpunkt. Vissa människor anser att den goda resan 

innebär att det finns viltstängsel längst med vägarna och andra anser att det mest relevanta är 

att tågen går ofta och enligt tabellen.  

 

Det som i arbetssättet i dagsläget skulle kunna kopplas till visionen är enligt berättelsen att 

man som organisation är mer offensiv nu än tidigare, exempelvis i samarbetet med 

kommuner. Idag försöker man i större utsträckning än förr att påverka mycket tidigare i 

processen genom att sitta med i arbetsgrupper och föra en dialog kring olika önskemål.  

 

Det är i alla fall [att vara] samhällsbyggare, då. Om vi är så mycket mer kreativa, det vet jag 

inte, men man får åtminstone bolla idéer tidigare (TM).  

 

Att kunna påverka kommuner och andra aktörer i ett tidigt skede genom att bedriva ett 

lagarbete mellan myndigheter anses vara positivt samt på ett begripligt sätt harmoniera med 

visionen.  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om organisationen som 

värdegrundsarena att det finns ett behov av att i större utsträckning leva som man lär inom 

organisationen. Detta för att kunna vara trovärdiga representanter för Trafikverket gentemot 

olika aktörer i samhället vilka man har i uppgift att påverka. För att kunna lyckas med detta 

arbete behöver man skapa en gemensam värdegrund inom organisationen genom att föra 

dialogbaserade samtal kring visionen samt de policys som finns. Det skulle i sin tur kunna 

bidra till att göra organisationen enad samt skapa en riktning för det interna 

utvecklingsarbetet. För att kunna göra det behöver en ansvarig person eller grupp utses som 

kontinuerligt bedriver detta arbete, med stöd av samt i samarbete med ledningen.   

Berättelsen om behov av återkoppling mellan nivåer i verksamheten  

Berättelsen handlar om att det finns en vilja att vara delaktig i verksamhetens utveckling, 

vilken försvåras av att återkopplingen inte alltid fungerar på förslag som lämnas. ”Jag 

kommer hela tiden med förslag om förbättringar men det händer ingenting. […] så det är 

trögt allting, jag tycker det är jättetrögt (TM).” Om återkoppling saknas minskar 

motivationen till att fortsättningsvis komma med förslag för att utveckla verksamheten. 
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”Ändras ingenting, ja då […] blir man inte engagerad (TM).” Utifrån berättelsen kan utläsas 

att det upplevs oklart vilka system som ska användas för förbättringsförslag, då det inte är 

samtliga som känner till de olika system som finns. C2 är ett av systemen som finns till för att 

tillvarata förbättringsförslag samt se till att återkoppling sker. I berättelsen sägs att om man en 

gång har lämnat in ett förslag till C2 men sedan inte fått någon återkoppling, bryr man sig inte 

om att använda systemet fler gånger. Det finns full förståelse för att det inte går att få alla 

förslag genomförda. Däremot efterfrågas en möjlighet att få veta vad som händer med de 

förslag som lämnas in.  

 
Återkoppling anses även nödvändigt kring de åtgärder som ledningen beslutar om. Berättelsen 

talar om att ledningen har olika möten och närverk, men att ”fotfolket (AS)” sällan får 

möjlighet att påverka vad som skall tas upp. Det hör inte heller till vanligheterna att 

medarbetarna i efterhand ges möjlighet att ta del av det som har diskuterats. Enligt berättelsen 

har det funnits förhoppningar om att en tvärgrupp som skapats skulle finnas till på 

medarbetarnivå för att lära känna varandra samt byta erfarenheter kring arbetet. Tvärgruppen 

visade sig tvärtom fungera som ytterligare en ledningsgrupp. Det skapade en besvikelse hos 

medarbetarna som hade förväntningar på att gruppen skulle fungera som ett forum för dem 

samt en kanal för att kunna påverka högre upp i organisationen. I berättelsen uttrycks att ett 

försök till att påtala en förändring kring detta har gjorts, utan resultat. ”Det är väldigt 

frustrerande (TM).”   

 

Ledningsgruppens minnesanteckningar skulle kunna läggas ut någonstans och på så vis 

åtminstone spridas passivt till dem som är intresserade. I dagsläget är det svårt som 

medarbetare att hänga med i vad som beslutas på ledningsnivå. ”Vad som händer här med 

våran ledningsgrupp, det vet jag inte ens om jag har sett något protokoll på (AS).” Det finns 

en efterfrågan om att som medarbetare få möjlighet att påverka strategiska beslut. Enligt 

berättelsen får medarbetare alltför sällan en förfrågan om de har något att lämna med cheferna 

att ta upp och diskutera på mötena, trots att de anser sig har värdefull kompetens att bidra 

med.  

 

Om man är expert eller specialist på sitt område, då vill man ju liksom få förklara lite mer, om 

man vet att ja men på nästa möte då ska man prata om det här, och då vet jag att då är det 

jätteviktigt att poängtera de här grejerna (TM).  

 

Om återkoppling kunde ske mer systematiskt skulle det vara ett enkelt sätt för ledningen att 

visa uppskattning för personalens kompetens och att de utgör en viktig del av helheten. ”Att 

bara fråga efter ens synpunkter, det växer man av (TM).” Enligt berättelsen finns inte samma 

villkor att påverka organisationen om man befinner sig på medarbetarnivå som om man har en 

chefstjänst på högre nivå.  

 

Finns inte engagemanget uppifrån… jag menar, man lyssnar inte riktigt på samma sätt på mig 

som om regionchefen skulle ta samma sak, tror jag (AS). 

 

I citatet uttrycks det angeläget att cheferna engagerar sig i att ta vara på medarbetarnas 

synpunkter så att dessa kan komma fram i organisationen. Därmed handlar en stor del av 

behovet av återkopplingen mellan nivåer om chefernas kommunikation med medarbetarna.  
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Efterfrågan av dialogbaserad kommunikation och respons av chefen   

När det gäller den enskildes kompetensutveckling anses cheferna vara generösa eftersom att 

de låter medarbetarna åka iväg på de kurser och seminarier som de önskar, i mån av plats. 

Däremot efterfrågas ett större engagemang av cheferna när det gäller varje medarbetares 

kompetensutveckling. Att få återkoppling genom dialog av sin närmaste chef är något som 

utifrån berättelsen anses viktigt för att känna engagemang inför både arbetet och den egna 

kompetensutvecklingen. Enligt berättelsen är det bra att det finns kompetensutvecklingsplaner 

för varje individ. Däremot efterfrågas en uppföljning av varje individs plan vid 

medarbetarsamtalen eller i dialog med chefen vid något annat tillfälle. Kompetensutveckling 

innebär i dagsläget inte så mycket mer än att de anställda åker på en kurs. I berättelsen 

efterfrågas en tydligare koppling mellan den enskildes kompetensutveckling och betydelsen 

för organisationens övergripande mål. Att som enskild individ få en tydligare förståelse för 

sin del i organisationens helhetsbild är ett behov som efterfrågas utifrån dialog med närmaste 

chef. ”Jag vet inte om de [cheferna] tänker så heller, att det ska gynna oss i slutändan, som 

organisation (AS).” Om uppföljning skedde mer kontinuerligt och om 

kompetensutvecklingen skedde i tydlig koppling till de övergripande målen skulle det kunna 

leda till mer engagemang kring hos individen kring den egna kompetensutvecklingen.  

 

Gruppernas berättelse framhäver att det är angeläget att cheferna stöttar dem i deras arbete 

utifrån de varierande behov som kan finnas hos olika människor. Vissa behöver hjälp med att 

prioritera och vad som förväntas av dem så att de till exempel inte tar på sig för mycket 

arbete. ”Vet man inte om vad som förväntas av en, eller om chefen inte vet vad man gör, då 

blir det svårt att prioritera (TM).” Andra behöver inte lika mycket stöttning men vill ändå att 

chefen ska visa engagemang när man väl behöver honom/henne. Uppmuntran från chefen kan 

handla om att få höra: ”BRA att du kommer med förslag!” Det är även viktigt att chefen visar 

engagemang för idéer som uppkommer och återkopplar genom att säga ”jag vill att du ska 

veta att jag har försökt”, även om idén inte genomförs. För att bibehålla engagemang kring 

att komma med idéer är det angelänget att som chef se till att medarbetarna förstår varför man 

inte går vidare med en idé.   

 
Enligt berättelsen kan en orsak till att cheferna inte alltid ger återkoppling genom dialog kan 

handla om chefens personlighet. Det finns en gräns för hur stor påverkan som utbildning har 

för chefskapet. ”Personliga egenskaper, empati och lyhördhet och sånt som spelar in, det går 

inte att utbilda sig till, tror inte jag (AS).” Att återkoppling inte alltid görs kan även bero på 

att cheferna i sin tur inte vet hur ska föra frågan vidare. Sedan den lokala personalenheten 

försvann har cheferna fått fler administrativa sysslor att ta itu med vilket kan påverka att de 

inte hinner återkoppla till medarbetarna. ”Jag vet att det var många som blev upprörda och 

besvikna när personalfolket här ifrån försvann (AS).” Enligt berättelsen ingår det trots allt 

definitivt i chefernas arbetsuppgifter att se till att arbetsgrupperna fungerar samt att stötta och 

ge återkoppling till personalen. Berättelsen handlar avslutningsvis om en undran över 

chefernas egen medvetenhet kring att så mycket ansvar av coachande karaktär som ligger på 

deras axlar. Det innefattar även att som chef föregå med gott exempel och följa de policys 

som finns. ”För annars är det ju ingen som gör det, såklart (TM).”  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om behov av återkoppling 

mellan nivåer i verksamheten att medarbetarna vill ges möjlighet att påverka organisationens 

utveckling. Förutsättningarna för att kunna påverka bör förbättras. Det finns ett behov av en 

fungerande dialogbaserad återkoppling mellan ledningsgrupp, chef och medarbetare. Det 

förekommer även en efterfrågan av att som medarbetare ges möjlighet att förstå sin 
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kompetensutvecklingsplan relaterad till organisationens helhetsbild samt till övergripande 

mål.  

Berättelsen om verksamhetens inre arbete 

Berättelsens tema beskriver symboliskt organisationens interna verksamhet utifrån en båt. 

Denna metafor kommer att användas återkommande under samtliga berättelser i 

undersökningen.  

 

Jag trivs i mitt jobb och alltså jag vill inte lämna ett sjunkande skepp. Jag vill ju så gärna att det 

ska funka, det jag gör. […] båten går lite utan kompass tycker jag. […] om man ser det som en 

båt så har jag känt att jag ligger en bit efter, i en egen liten jolle och ror så in i helsike och så är 

det lite läckage i den här båten. Jag hinner precis komma ifatt den där stora. Men jag skulle 

behöva hjälp, någon som hjälper mig att ro och någon som sätter fingret i hålet så att det inte 

läcker. Så känns det för mig (TM). 

I vissa sammanhang så känns det som att det är vi i båten, men ibland kan det också kännas som 

att vi har någon slags enmansföretag, där alla driver sina egna frågor. Man tycker att det här som 

jag gör är jätteviktigt, och så vidare. Så kan jag nog uppleva det, att man både styr sina egna små 

båtar och att vi också är tillsammans eftersom vi sitter i samma båt (AS). 

 
Enligt berättelsen förekommer upplevelser av att det interna arbetet saknar en gemensam 

riktning. En anledning till det är att enhetens områden upplevs vara spridda. ”Det är svårt att 

få ihop organisationen”(AS). De möten som genomförs känns inte alltid meningsfulla på 

grund av att de mest består av att representanter från de olika sektionerna berättar om vad de 

ska göra under de närmaste veckorna. I stället efterfrågas en dialog kring intern 

verksamhetsutveckling och andra styrande faktorer såsom ekonomi. En balans mellan 

ekonomi och verksamhet vore det mest gynnsamma. 

 

Organisationskultur och arbetsklimat 

Berättelsen tar upp vikten av att hitta en balans mellan ”hårda” och ”mjuka” delar i 

organisationen för att kunna skapa en helhetsbild av vad Trafikverket som verksamhet står 

för. De hårda delarna handlar exempelvis om att bygga väg och järnväg. De mjuka delarna 

innefattar långsiktigt hållbar trafiksäkerhet och miljö. I berättelsen beskrivs att det ofta är de 

hårda bitarna som premieras och som lyfts på möten.  

 

Prio ett är inte att bygga men ändå är det de hårda frågorna som man pratar väldigt mycket om. 

Och som prioriteras inom verksamheten, kan jag känna (AS). 

 

De organisationsförändringar som har genomförts under de senaste åren har påverkat 

organisationskulturen, utifrån det synsätt som den har genomförts på. Den senaste 

förändringen har varit uppifrånstyrd och nu uttrycks det en vilja kring att samtliga ska få 

möjlighet att bygga på den gemensamma kulturen; inte bara cheferna och specifika 

arbetsgrupper, utan även medarbetarna. Det finns en efterfrågan av att samtliga börjar lyssna 

på varandra mer i organisationen jämförts med vad som gjorts tidigare. Det är viktigt att det 

finns möjlighet ha en öppen dialog och att det inte ska vara skamfullt att komma med idéer. 

”Ibland kan man känna sig lite nördig och besvärlig när man kommer med sina förslag”(AS).  

 

Det finns en önskan om ett klimat som främjar både till att man kan inspirerar och inspireras 

till att komma med förslag så att det inte direkt blir ”locket på (TM).” För att klimatet ska 
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vara uppmuntrande till förslagsgivande är det nödvändigt att det finns fungerande 

arbetsgrupper.  

 

Är det en dysfunktionell grupp så läggs locket på och det kommer inga idéer, personalen blir 

inte engagerad och utvecklande (AS).  

 

En fungerande grupp präglas av respekt för varandra. Det innebär att både medarbetare och 

chefer tänker på hur man bemöter varandra. Berättelsen handlar vidare om att det krävs mod 

för att våga göra sin röst hörd i en arbetsgrupp. Därför är det angeläget att samtliga i en 

arbetsgrupp inledningsvis är positivt inställda till förslag som uppkommer. ”Om jag vet att så 

fort jag huggs ner, då kommer jag inte att lägga några fler förslag (AS).” Första gången som 

någon nämner ett förslag som gäller förändringar så reagerar gruppen ibland med ”taggarna 

ut (TM).” Ett direkt motstånd mot förslag som uppkommer kan bero på att det finns osäkerhet 

kring hur förslaget kan komma att påverka varje individ. Därför behöver arbetsgrupper, stora 

som små, tid för att låta ett förslag sjunka in. Det behöver tid för diskussion och dialog för att 

försöka komma fram till om förslaget bör användas eller inte samt om det är den bästa 

lösningen. Eventuellt kan det under en diskussion uppkomma andra förslag som gör att till 

och med idélämnaren till det första förslaget kommer fram till att det egna förslaget inte var 

det bästa.”Det här var nog inte så bra, du har nog rätt (AS).” Det i sin tur kräver att 

idélämnaren är ödmjuk och inte blir sur för att någon skruvar på ens idé. Ett hinder i att skapa 

arbetsgrupper som gemensamt kommer fram till de bästa lösningarna är att kulturen kan sägas 

vara individbaserad. Att delge sina idéer till andra upplevs minska chansen att få enskild 

uppskattning för idén.  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om verksamhetens inre 

arbete att det finns ett behov av att grundlägga en gemensam riktning för organisationens 

interna arbete. Det efterfrågas även möjligheter till att gemensamt skapa en kultur som 

främjar dialogbaserat idéskapande. Att skapa fungerande arbetsgrupper där alla får komma till 

tals och där idéer diskuteras utifrån olika perspektiv skulle kunna vara ett steg i rätt riktning 

mot en gemensam helhetsbild av organisationens interna arbete.   

Reflekterande kommentarer  

Berättelsen om organisationen som värdegrundsarena kan tolkas handla om att det finns ett 

behov av att leva som man lär i organisationen. Det finns ett engagemang kring de egna 

arbetsuppgifterna. Var och en styr sin egen lilla båt i den riktning som varje individ anser är 

den rätta. Engagemanget kan däremot tolkas vara svagare inför den stora båtens utveckling 

för att nå de gemensamma målen. Det kan tolkas bero på att organisationens värdegrund 

tydligare skulle behöva premieras av ledningen. Det behöver enligt berättelsen finnas en 

ansvarig person eller grupp som har i uppgift att driva internt utvecklingsarbete. Om det 

upplevs att det inte finns någon ansvarig kan det tolkas som att utvecklingsarbetet inom 

organisationen, vilket innefattar att leva som man lär utifrån de olika policyerna, inte är 

viktigt för organisationens framtida utveckling. För att kunna höja statusen på policyerna 

anser medarbetarna att man utifrån ledningsnivå bör främja kontinuerlig dialog kring 

visionen, policyerna och dess påverkan för det dagliga arbetet, på samtliga nivåer.  

 

Avslutningsvis kan berättelsen tolkas utifrån att det behöver finnas mer utrymme för 

kontinuerlig dialogbaserad kommunikation kring organisationen som värdegrundsarena. Vilka 

gemensamma värderingar ska vara drivande i allt arbete och hur ska de värderingsgrundande 

dokument som idag finns – ledord, policys och visionen – anammas i det dagliga arbetet av 
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samtliga anställda inom organisationen? Enligt berättelserna har ledningen och cheferna en 

viktig uppgift i att på ett tydligt sätt visa vägen för vilka värderingar som premieras för att 

Trafikverket ska kunna leva som man lär och därmed vara en förebild för hållbart 

samhällsbyggande.  

 

Berättelsen om behov av återkoppling mellan nivåer i verksamheten handlar om att det 

upplevs relevant att kunna påverka arbetet genom att ges möjligheter att komma med förslag. 

Det anses även vara eftersträvansvärt att processen inte stannar där, utan att det sker en 

återkoppling från exempelvis chefen, så att förslagsgivaren vet att förslaget har tagits i 

beaktning eller varför det inte kommer att genomföras. En kontinuerlig återkoppling på 

ledningsgruppens arbete efterfrågas, samt möjligheter att påverka vad som beslutas på 

ledningsnivå utifrån de specifika kompetenser som medarbetare innehar. Att inte ges utrymme 

att påverka utifrån specifik kompetens kan leda till frustration i organisationen, vilket i sin tur 

tenderar leda till att var och en styr sina egna små båtar utan att bry sig om den stora båten 

samt den gemensamma riktningen. Kontinuerlig återkoppling utifrån den egna 

kompetensutvecklingsplanen kopplat till organisationens övergripande mål är något som 

efterfrågas av närmaste chef. Om det kan skapas en tydligare koppling mellan den egna 

kompetensens betydelse för organisationens övergripande behov kan det tolkas leda till ett 

större engagemang inför hela båtens riktning.  

 

Berättelsen om verksamhetens inre arbete kan tolkas utifrån att det finns ett behov av att 

skapa en gemensam riktning för organisationens interna arbete. Det innefattar tydligare ramar 

för var exempelvis förslag ska lämnas, hur processen fortlöper och hur återkoppling kommer 

att ske. I organisationen finns även ett behov av gemensamma ramar för hur nyanställning, 

lärlingssystem samt hur pensionsavtackningar går till. Att det ser olika ut i olika delar av 

organisationen kan utifrån berättelserna leda till frustration, vilket i sin tur ger en turbulens 

och ett motstånd till förändring i organisationen. Det kan i sin tur bidra till underliggande 

konflikter i organisationen. Möjligen upplevs det som att det finns en hierarki i 

organisationen; att vissa verksamheter är viktigare än andra. Det finns tendenser till irritation 

kring att de hårda delarna – exempelvis vägbygge och rälsbygge – premieras före de mjuka – 

exempelvis miljö och trafiksäkerhet. Enligt berättelsen vore det gynnsamt med en balans 

mellan hårda och mjuka delar för att gynna organisationens trovärdighet; dels internt, dels 

gentemot aktörer samt mot allmänheten. Något som skulle kunna bidra till denna balans är att 

inom organisationen ge möjligheter till att gemensamt skapa en kultur som främjar dialog och 

idéskapande, där olika perspektiv tas upp och diskuteras för ökad förståelse. Att skapa 

fungerande arbetsgrupper och forum där alla får komma till tals och där idéer diskuteras 

utifrån olika perspektiv skulle kunna vara ett steg i rätt riktning mot en gemensam helhetsbild 

av organisationens inre arbete.   
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Resultatredovisning del II - Chefernas berättelse 

Berättelsen om förväntningar på ledningen, chefsrollen och det statliga 
samhällsuppdraget 

 

Berättelsen inleds med en beskrivning av vilka förväntningar som finns på ledningen och på 

organisationens samhällsuppdrag. Det upplevs finnas ett tillåtande synsätt kring idéskapande 

hos ledningen.  

Jag uppfattar det som att man är positiv, att man tillåts […] komma med nya idéer och 

förbättringsförslag (SC).  

För att det ska skapas ännu mer engagemang hos de anställda kring förbättringsarbetet räcker 

det dock inte med att ledningen ställer sig positiv till idéer. De behöver även i större 

utsträckning se att det finns en tydlig process för förslag som inkommer. Om förslagslämnare 

inte får veta vad idéerna används till samt om de inte får möjlighet att se dem utifrån en 

helhetsbild, ”då finns ingen motivation för sånt (SC).” Det är viktigt att högsta ledningen 

visar intresse för det utvecklingsarbete som bedrivs och att de frågar efter resultat. ”Det 

handlar ju om att vara intresserad av vad folk gör (SC).” Det behöver inte innebära att 

ledningen har svar på alla frågor. Det relevanta är att de berättar att de är tacksamma över att 

förslagen har inkommit och att de jobbar med att försöka lösa frågorna.   

 

Enligt gruppens berättelse finns det en önskan om att organisationen ska fungera som en 

helhet, som en gemensam båt. ”Där är inte alla med på samma båt, kan jag tycka (SC).” En 

anledning till att det blir splittringar inom organisationen kan bero på att den är stor och 

innefattar många olika områden, vilket leder till att subkulturer skapas. ”Det kan vara svårt 

att få alla enade och ha samma värderingar (SC).” Det skulle vara enklare att arbeta mot en 

gemensam helhetsbild om det skulle finnas en förebild för hur arbetet med att skapa 

gemensamma värderingar ska bedrivas.”Allt sånt här [arbete] måste hållas under någon 

slags fana högt uppifrån (SC).”  

 

I berättelsen uttrycks förväntningar på att ledningen ska sträva efter att skapa en helhetsbild 

gällande värderingsarbete, vilket innefattar både att kunna uppfylla samhällsuppdraget men 

även att fungera som en attraktiv arbetsplats.  

Hur gör vi så att det här blir en bra myndighet som uppfyller sitt uppdrag och levererar, 

samtidigt som det också är en bra arbetsplats (SC)?  

Om det börjar fallera någonstans och ledningen säger att värderingsarbetet inte är högt 

prioriterat, då krackelerar hela idén. Det är möjligt att det i dagsläget finns brister på den 

punkten. ”Vi lever inte riktigt som vi lär, till exempel (SC).“ Berättelsen handlar vidare om att 

organisationen har i uppgift att påverka andra organisationer för att jobba miljömässigt och 

trafiksäkerhetsmässigt. ”Och så kan vi inte säga att vi själva som organisation jobbar på det 

sättet (SC).” Det uppstår en brist i den egna organisationens trovärdighet vid de tillfällen då 

de är ute och möter andra organisationer som de har i uppgift att påverka kring miljö och 

trafiksäkerhet.  

 

Att göra organisationen mer enad skulle enligt berättelsen kunna leda till att både chefer och 

medarbetare skulle bli mer engagerade i att utveckla verksamheten. De ledord och den vision 

som organisationen har diskuteras inte kontinuerligt, vilket kan leda till att det av de anställda 

inte alltid upplevs som att organisationen är enad. ”Man har en sån här kampanj […] vad står 
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det här för, men sen lägger man liksom det åt sidan.”(AS). För att kunna arbeta efter de 

ledord som finns behöver det finnas möjlighet att samtala kring dem oftare och bryta ner dem 

till varje verksamhets arbete.  

 

I dagsläget är det som anställd inte självklart att föreställa sig vad en ”Trafikverkare” står för 

och sedan kunna agera därefter.  

 

Jag kan inte påminna mig om att vi har drivit de frågorna speciellt hårt. […] jag känner inte att 

vi har hittat någon kostym som känns som att det är en Trafikverkare, som står för de här 

grejerna (SC).  

 

Det ingår i chefens roll att kommunicera olika policys som finns för verksamheten, eftersom 

att de är värderingsgrundande. Att utvärdera policyarbetet mer kontinuerligt är ett område 

som skulle behöva utvecklas. ”Ja visst vi har en resepolicy och den ska följas, men gör vi 

någonsin någon uppföljning (SC)?” Policyarbetet behöver även utvecklas i form av att ha ett 

resonemang kring olika policys innebörder för olika verksamheters dagliga arbete, något som 

även det ingår i chefsrollen att bedriva.  

 

Berättelsen handlar vidare om att det som chef är viktigt att föregå med gott exempel. Det 

innefattar allt ifrån att använda cykelhjälm till att inte sitta kvar och arbeta för länge på 

kvällarna. ”Vi håller mycket i taktpinnen och medarbetarna tittar på oss (EC).” Att påminna 

om medarbetarnas ansvar ligger inom chefens arbetsuppgifter, något som det skulle behöva 

kommuniceras kring oftare.”Annars kan ju medarbetarna bli lite passiva och tycka att chefen 

eller någon annan ska göra allting (SC).” I rollen som chef ingår det även att hela tiden 

förbättra och utveckla verksamheten, både utifrån det interna utvecklingsarbetet samt de 

övergripande målen. Därmed anses ett tillgängligt ledarskap vara viktigt, för att kunna bemöta 

medarbetare i det dagliga arbetet. ”Det finns en poäng i att jag sitter här, finns till hands 

(EC).” 

 

Att vara en kreativ samhällsbyggare handlar om att vara en medspelare till att bygga upp 

samhället. I dagsläget är det oftare ekonomiska argument som står i fokus framför långsiktig 

hållbarhet gällande både miljö, trafiksäkerhet samt den egna arbetsmiljön. Det upplevs som 

att det är kortsiktiga resultat som står i fokus. I och med att Trafikverket delvis har ett ansvar i 

att bygga upp samhället finns det ett behov av att fundera mer kring ”hur vill vi på jättelång 

sikt att samhället ska se ut för att det ska vara friska medborgare (SC)?” 

 

Att utveckla det interna arbetet med policys, vilka är tänkta att vara vägledande i 

organisationens värdegrundsarbete, skulle kunna öka trovärdigheten gentemot kunder och 

allmänhet. ”Andra kanske förväntar sig att vi jobbar med det här utåt, men vi har inte det 

uppdraget att jobba med det inom organisationen (SC).” Det är viktigt att den som utses som 

ansvarig för arbetet har stöd från ledningen så att arbetet kan legitimeras i hela organisationen. 

”Bestämmer inte ledningen att vi ska ha miljön i fokus i allt vi gör, då går det liksom inte 

(SC).”Att arbeta med internt värdegrundsarbete på alla nivåer påverkar även organisationens 

strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Då kanske man ska säga ”hos oss syns du, hos oss märks du, hos oss får du påverka” i stället för 

att man berättar att ”hos oss får du extra föräldrapenning (EC).”  
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En attraktiv arbetsgivare innebär även att organisationen är hälsofrämjande. Några av de 

viktigaste aspekterna i att vara en hälsofrämjande organisation innebär att ge anställda 

möjlighet att vara delaktiga genom påverkan kring organisationens mål samt att ge 

förutsättningar för varje individ att utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om förväntningar på 

ledningen, chefsrollen och samhällsuppdraget att det är viktigt att ledningen fungerar som en 

förebild för värderingsgrundande arbete. Ledningen bör visa intresse för det utvecklingsarbete 

som bedrivs genom att ställa frågor kring det samt ta vara på idéer som uppkommer. Om inte 

ledningen visar vilka värderingar som ska gälla i organisationen är det svårt att implementera 

en gemensam riktning för organisationen i nedåtgående led.  Om ledningen premierar arbetet 

med att ta fram gemensamma värderingar kommer det att kunna leda till att organisationen 

blir enad och att alla upplever sig tillhöra samma båt, vilken styrs efter en gemensam riktning. 

På så vis kan organisationen i större utsträckning leva som den lär gentemot kunderna och 

samhället. I strävan efter att som organisation leva som man lär har cheferna en viktig uppgift 

att agera förebilder för de värderingar som ska göras gällande, vilket leder oss in på nästa 

berättelse.  

Berättelsen om chefsrollens ledning 

 

Dialogbaserad utveckling av medarbetare  

I rollen som chef ingår det att förbättra förutsättningarna för medarbetare så att de kan 

utveckla sin kompetens. När det gäller medarbetarnas kompetensutveckling är det önskvärt att 

medarbetarsamtalen genomförs som en utbytande dialog mellan chef och medarbetare. Där 

har medarbetarna möjlighet att berätta om vilka planer och önskemål de har inför framtiden. 

Chefens roll blir därmed att stötta medarbetaren så att denne kan nå sina mål. ”Alla ska ha en 

fastställd kompetensutvecklingsplan (SC).” Ibland kommer medarbetarna med förslag och 

önskemål om olika utbildningar och kurser som de vill gå. ”Då får man ta den diskussionen 

då, om det är lämpligt (SC).” Vad som är lämpligt beror på om en utbildning passar in 

antingen för den enskilde individens utveckling eller för verksamhetens mål. Det finns ett 

behov av att diskutera varje individs kompetensutveckling utifrån organisationens 

övergripande mål mer än vad som görs idag; ”vad vill vi med organisationen och vad behöver 

vi för kompetens och har vi den kompetensen (SC)?” För att kunna ha möjlighet att diskutera 

sådant skulle det behöva finnas en tydlig helhetsbild för organisationens 

kompetensutvecklingsbehov. ”Våran bit måste vara en del i helheten (SC).” I dagsläget sker 

kompetensutvecklingen nästan uteslutande utifrån individens egen utveckling, i stället för att 

tydligt ses som en del av organisationens utveckling. Därmed skulle kompetensutvecklingen 

för medarbetare behöva utvecklas. Det berättas vara ett dilemma att kunna skapa 

förutsättningar för medarbetare när det inte finns stöd uppifrån för att bedriva en sådan 

kompetensutveckling.   

 

Berättelsen handlar vidare om att det finns en vilja att ha möjlighet att coacha medarbetarna 

mer än vad som hinns med idag. ”Att utveckla medarbetarna, så att de trivs (SC).” Det är 

viktigt att medarbetarna trivs i arbetet eftersom att organisationen inte är betjänt av 

medarbetare som inte mår bra. Chefens ansvar är att åtgärda det genom att föra en dialog, 

både formellt och informellt. Den informella delen handlar om att gå runt och pejla 

stämningen så ofta som det går. ”Man liksom känner av lite grann hur personerna verkar må 

(SC).” I dagsläget upplevs det vara svårt att hinna med att informellt gå runt och prata med 

medarbetarna. Den formella delen innefattar exempelvis att ha möten. Det innebär även att se 

till att mötena bedrivs så att de känns meningsfulla för samtliga deltagare.”Det här med möten 
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är en av de absolut viktigaste frågorna om man pratar arbetsmiljö, att få människor att trivas 

(EC).” Mötena skulle behöva utvecklas så att de upplevs mer gynnsamma, vilket ligger på 

chefens ansvar.  

 

Påverkansmöjligheter för sektionschefer  

I berättelsen beskrivs sektionschefernas arbetssituation som utsatt. ”Alltså som sektionschef så 

hamnar man lite i kläm mellan medarbetare och ledningen (SC).” Sektionscheferna saknar ett 

forum där de kan diskutera den gemensamma verksamheten tillsammans med likasinnade i 

landet. Det har funnits planer på att forum ska finnas en gång i månaden för sektionscheferna 

”men sen har det där runnit ut i sanden (SC).” Syftet med sådana möten skulle vara att föra 

en dialog om arbetsmiljö- och personalfrågor. ”Det var en god tanke, jag hoppas att det blir 

något liknande, alltså att chefer emellan får prata ihop sig om just sådana saker (SC).” Det 

upplevs vara underligt när ledningsgruppen pratar arbetsmiljö trots att de chefer som är 

ansvariga för arbetsmiljön inte ges möjlighet att delta på mötena. ”Det har jag påpekat flera 

gånger men det blev ingen ändring på det i alla fall (SC).” I den nya organisationen finns det 

en förhoppning om att det ska bli en förändring så att sektionscheferna har större möjlighet att 

påverka sådant som berör deras arbete. Enhetscheferna träffas i olika forum och pratar om 

stort och smått som gäller den gemensamma verksamheten. Därefter har de ett nätverk med 

medarbetarna. Sektionscheferna står utanför dessa möten och upplever därför ofta att det är 

medarbetarna som kommer med nyheter till dem i stället för tvärtom. ”Så vi är som 

medarbetare kan man säga (SC).” Det finns en tveksamhet kring huruvida högsta ledningen 

har samma bild av att sektionscheferna hamnar i kläm mellan medarbetare och enhetschefer. 

”De ser inte riktigt det här regionala problemet (SC).”  

 

Något som i berättelsen efterfrågas av chefer är ett forum för att ge medarbetarna möjlighet att 

föra dialog och diskussion kring idéer som uppkommer. Det behöver även finnas en tydlig 

mottagare för idéer så att cheferna vet hur de ska kunna föra dem vidare på bästa sätt. I 

dagsläget när en medarbetare kommer med förslag för sektionscheferna vidare det till sin chef 

alternativt till personalchefen. ”Sen får man se om det blir nåt eller inte (SC).” Att inte veta 

om, när eller hur chefen kan återkoppla till medarbetaren leder till upplevd frustration hos 

cheferna. Det i sin tur leder till att de den senaste tiden inte har uppmuntrat medarbetarna att 

komma med förslag lika ofta som de hade möjlighet att göra tidigare. ”Jag känner inte att jag 

kan ta hand om idéerna på ett bra sätt så att de kan få någon feedback (SC).” Att inte 

uppleva sig ha möjlighet att återkoppla till medarbetarna leder till frustration hos både chefer 

och medarbetare.  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om chefsrollens ledning att 

det är svårt att hinna med att coacha medarbetarna. Att som chef inte uppleva att man har tid 

att föra en dialog med medarbetare kring deras kompetensutveckling leder till en frustration 

både hos chef och hos medarbetare. Som chef är det eftersträvansvärt att föregå med gott 

exempel inför medarbetarna och i chefsrollen ingår det att diskutera olika policys som finns 

och som är värderingsgrundande. Däremot upplevs det vara svårt att bedriva ett resonemang 

kring värdegrundsarbete och internt utvecklingsarbete om stödet från ledningen upplevs 

bristfälligt. Nästa berättelse handlar om vilka behov som finns av olika sorters stöd för att 

kunna leva upp till de förväntningar som finns på chefsrollen.   
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Berättelsen om behov av chefsstöd för internt utvecklingsarbete 

 
Stöd i administrativa arbetsuppgifter 

Något som har gjort arbetet med internt utvecklingsarbete svårt att hinna med för cheferna är 

att en stor del av stöttningen för personalen har flyttats centralt, vilket innebär mer 

administrativa uppgifter för cheferna på bekostnad av ett coachande chefskap gentemot 

medarbetarna.  

Mycket administrativ personal försvinner hela tiden, det finns ingen som tar ansvar för att driva 

sådana här grejer internt. […] Jag vet inte hur jag ska hinna sköta sådana här utvecklande delar 

så att säga, som kanske traditionellt tillhör chefskapet (SC).  

Om det fanns mer stöd för administrativt arbete skulle det frigöras tid för cheferna att möta 

medarbetarna i deras dagliga arbete i större utsträckning än vad de för närvarande upplever 

sig hinna med. 

 
Stöd i utvecklande arbetsuppgifter  

Internt utvecklingsarbete innefattar de olika policys som finns som riktlinjer för olika 

områden. Policys gynnar verksamheten. ”Skulle vi inte ha sådana blir det ju ingen ordning 

alls (SC).” I dagsläget är upp till varje chef att se till att de policyer och den övergripande 

visionen efterföljs och anammas i det dagliga arbetet, både av chefer och av medarbetare. 

Enligt berättelsen är inte alla chefer lojala mot policyerna eftersom att det finns delar av dem 

som vissa inte anser vara relevanta för arbetet. För att komma till bukt med det skulle det 

behöva finnas en stödjande grupp eller enhet som ansvarar för hur arbetet med policyerna sker 

internt. Gruppen behöver ha ledningens stöd så att arbetet legitimeras. ”Att känna att det här 

är viktigt, det här är prioriterat. Annars hamnar det långt ner på listan för många (SC).”  

 

För att som chef kunna stötta medarbetare i deras kompetensutveckling, skapa en förståelse 

för samt utveckla en gemensam värdegrund finns det ett behov av chefsutveckling. Det finns 

även ett behov av dialogbaserat stöd i att bedriva utvecklingsarbete. ”Som chef kan man inte 

vara bra på allt. […] Jag menar det finns ju de som är proffs på sånt här (SC).” Stödet bör 

vara kopplat till den dagliga verksamheten i större utsträckning än det stöd som 

personalcenter idag ger. I dagsläget måste man som chef vara aktiv själv för att söka hjälp. 

”Jag tror att man behöver ha mer stöd hela tiden (SC).” Det stöd som efterfrågas är att det 

finns någon som kontinuerligt ställer frågor kring det interna arbetet, eftersom det främjar 

reflektion. Enligt berättelsen behöver det finnas avsatt tid för att få möjlighet att reflektera 

mer kring arbetet. ”Man måste få möjligheter att reflektera över vad man gör och varför man 

gör det (SC).” På så vis kan man som chef komma fram till vad som behöver göras, med 

stöttning av andra genom dialogbaserade samtal. Om någon frågar är man ”tvungen att tänka 

till (SC). Det gäller både chefer och medarbetare. ”Det är väl något att fundera på, hur man 

ska göra det (SC).” Det behövs även mer stöd kring rekrytering, eftersom cheferna själva inte 

anser sig ha liknande kunskaper som utbildade rekryterare har.”De ställer precis de där rätta 

frågorna som en annan inte skulle ha ställt (EC).” 

 

Cheferna anser sig inte ha de kunskaper och de verktyg som behövs för att på egen hand fullt 

ut främja kreativitet och engagemang hos medarbetarna.  

Hur skapar man entusiasm och kreativitet? […] När gör jag det, gör jag det lika för alla, hur gör 

jag det, i vilket sammanhang?. […] Åter igen, alltså det där har ju fastnat lite grann hos mig, just 

det här med kreativitet och jag kanske inte är så jäkla bra på det (EC).   
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Eftersom att organisationen nu går in i den nya organisationen Trafikverket anses det vara 

viktigt att skapa en kultur som främjar kontinuerlig dialog kring hur engagemang och 

kreativitet kan skapas och bibehållas, något som ligger i chefernas uppgifter. Enligt 

berättelsen finns det ett behov hos medarbetarna av att få delta i ett forum för kreativitet och 

innovation, där man ges möjlighet att bolla idéer med varandra. Cheferna är medvetna om att 

medarbetarna har idéer och att de skulle skina upp om de fick möjlighet att förverkliga dem. 

Om medarbetarna skulle uppleva arbetsplatsen som mer kreativ skulle de även tycka att det 

vore roligare att gå till jobbet. ”Jag vet att det skulle bli så (SC).”  

 

I berättelsen tas ett exempel upp då man på ett stormöte fick lyssna till en kreativitetskonsult 

som pratade om vikten av utrymme för kreativitet för att få engagerad personal. Regionchefen 

hade under tacktalet efteråt sagt; ”mycket intressanta synpunkter, det här kommer vi att ta 

med oss, det här är jätteviktigt det du säger (SC).” På måndagen var allt som vanligt igen och 

inget forum skapades. En förklaring till varför man inte bedriver ett sådant forum är för att 

organisationen inte har någon tradition att jobba på det sättet. ”Vi är väldigt fokuserade på 

leveransen (SC).” Det skulle bli längre handläggningstider på alla ärenden om ett sådant 

forum skulle införas, vilket skulle kunna drabba medborgarna negativt. Det upplevs vara svårt 

att vara kreativa i den mån det handlar om sådant som påverkar de lagar som finns. ”Vi kan 

inte ändra lagen (SC).” För att utvecklingsarbetet ska fungera bör man ändå tillåtas vara fri 

för att kunna vara kreativ. ”Att vi tillåts vara lite utanför ramen ibland, att det inte alltid ska 

vara styrt (SC).” En åtgärd att vidta skulle kunna vara att göra de möten och forum som finns 

idag mer kreativa. ”Teoretiskt borde det, om det fungerar på ett bra sätt, utveckla 

medarbetarna (SC).” I arbetet med att skapa mer kreativa möten efterfrågar cheferna stöttning 

för att kunna bedriva dem.  

 

Tidigare fanns en tjänsten Verksamhetsutvecklare i ledningsgruppen. Den personen hade 

ansvar för ledningsgruppens utveckling. Nu är det cheferna själva som har ansvar för att 

bedriva intern verksamhetsutveckling. Det interna arbetet har enligt berättelsen kommit i 

skymundan den senaste tiden på bekostnad av fokus på uppdrag och leverans till kunderna.  

 

Eftersom att Trafikverket är en stor organisation med många olika verksamheter behöver det 

finnas stöd för samordning för verksamhetsutveckling inom organisationen. Det är svårt att 

bedriva egna interna utvecklingssatsningar om det inte samtidigt sker inom de andra 

enheterna och regionerna. Det handlar i slutändan om att vara en sammansvetsad organisation 

som strävar efter att vara en förebild i det kreativa samhällsbyggandet.  

 

Sammanfattningsvis framträder som betydelsefullt i berättelsen om behov av chefsstöd för 

internt utvecklingsarbete att cheferna upplever sig behöva administrativt stöd för att kunna 

frigöra tid för att utveckla medarbetare samt den interna verksamheten. Det upplevs även 

behövas stöttning i intern verksamhetsutveckling, eftersom cheferna inte själva anser att de 

har de kunskaper och verktyg som krävs. För att kunna skapa kreativitet, engagemang och en 

gemensam värdegrund efterfrågas en stödjande utvecklingsgrupp som är ansvarig för samt 

legitimerar det interna utvecklingsarbetet i samverkan med ledningen.  

Reflekterande kommentarer  

Berättelserna kan tolkas utifrån att cheferna på de olika nivåerna är frustrerade över att inte 

räcka till för medarbetarna. Det kan tolkas finnas tre övergripande orsaker till det. Den första 

är att personalcenter har förflyttats centralt. Ökade administrativa sysslor har hamnat hos 

cheferna vilket gör att det inte lika mycket tid till att utveckla förbättra det interna arbetet 

tillsammans med medarbetarna. Den andra anledningen är att cheferna inte alltid upplever att 
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de har stöd från ledningen i sitt arbete. Det stöd de skulle vilja ha innebär en tydligare 

samordning av organisationens olika verksamheter. De önskar även en helhetsbild och en 

tydlig riktning för organisationens interna arbete innefattande organisationens gemensamma 

värdegrund. Detta för att kunna påverka medarbetarna i samma riktning samt erbjuda 

kompetensutveckling utifrån organisationens övergripande mål. Den tredje orsaken till 

chefernas frustration är att både enhetschefer och sektionschefer anser sig behöva utveckla sin 

egen kompetens, vilket de behöver stöd för att kunna göra. Chefsutvecklingen kan inbegripa 

ökade kunskaper i bemötande av medarbetares kompetensutveckling samt verktyg för att 

kunna driva verksamhetens interna arbete gällande policys, ledord och visionen. Berättelsen 

kan även tolkas utifrån att det finns ett behov hos cheferna att öka sina kunskaper i hur man 

som chef kan skapa förutsättningar för kreativitet och engagemang hos medarbetarna. 

Kapitel 6. Analys  

Analys av att skapa en gemensam värdegrund 

Utifrån resultatet framkommer från några medarbetare och chefer att organisationen 

otvetydigt ”lever som den lär”. Det anses nödvändigt att leva som man lär för att kunna vara 

trovärdiga gentemot kunder och i slutändan hela samhället samt för att skapa en enighet inom 

organisationen. De hinder som finns för att leva som man lär kan bidra till att det oundvikligt 

genereras oönskade värderingar i organisationen, vilka gynnar oenighet snarare än enighet. 

För att en gemensam etisk och moralisk ordning ska kunna skapas i organisationen bör 

policys och visionsdokument på lika villkor ge samtliga anställda möjlighet att vara delaktiga 

i värderingsarbetet utifrån samtal kring de olika verksamheternas praktiska arbete. Eftersom 

att det kan finnas skillnader mellan organisationens etik och den enskildes moraluppfattning 

behöver det finnas tolerans för olika uppfattningar samt dialog för förståelse. Först då dessa 

kriterier uppfylls kan organisationens gemensamma ordning sägas vara etiskt försvarbar 

utifrån participationskriteriet, handlingskriteriet och toleranskriteriet (Brytting et al. 1993).  

 

När det kommer till organisationens policys och visionsdokument finns det i dagsläget en 

efterfrågan av att bedriva en kontinuerlig dialog kring dessas betydelse för det dagliga arbetet. 

Enligt Trafikverket skall personalpolicyn ligga till grund för att skapa en kreativ och 

utvecklande arbetsmiljö. För att de värderingsgrundande dokumenten ska få avsedd effekt 

måste enligt Brytting et al (1993) samtliga berörda göras delaktiga.  Kopplat till 

organisationspedagogiken kan värdegrunden förstås utifrån att skapa en gemensam identitet 

för hela organisationen (Granberg och Ohlsson 2009). En tydligare verksamhetsidentitet 

skulle i sin tur kunna skapa en gemensam bild för vad en ”Trafikverkare” står för hos de 

anställda i organisationen och så småningom även för allmänheten.  

 

Då människor i allt större utsträckning anser att det arbete de dagligen utför skall kännas 

meningsfullt, skulle en gemensam värdegrund kunna öka organisationens status hos 

arbetssökande. En organisation som ger möjlighet till reell delaktighet, autonomi och 

självförverkligande kan ses som en attraktiv arbetsplats (Brytting och Trollestad 2000). Om 

organisationen inte lever upp till dessa förväntningar kan det i framtiden bli svårt att rekrytera 

de kompetenta medarbetare som organisationen behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Att 

som organisation utge sig för att stå för olika värderingsgrundande utgångspunkter i policys 

och i visionsdokument kan medföra att det uppstår en besvikelse hos nyanställda om 

verkligheten inte upplevs överensstämma med de värderingar som organisationen utger sig stå 

för. Det kan också finnas ett omvänt förhållande; för att Trafikverket ska kunna rekrytera 

medarbetare som delar organisationens gemensamma värderingar bör nyanställningar ske i 

beaktning av den sökandes värdegrund (Brytting 2001).  
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De värderingsgrundande dokument som vid intervjutillfällena fanns inom Trafikverket har 

skapats utan att i större utsträckning involvera medarbetare, vilket genererar en upplevelse av 

att inte göras delaktig i värdegrundsarbetet. Att i stället på ett processinrättat, involverande vis 

ta fram vilka värderingar som skall vara gällande i organisationen, där fokus finns både på 

ekonomisk och mänsklig tillväxt, skulle kunna leda till att både ekonomi och människor mår 

gott (Brytting och Trollestad 2000). Att därefter se till att värderingarna kontinuerligt 

underhålls via dialog samt bryts ned till det dagliga arbetet skulle kunna skapa en enhetlig bild 

av vad Trafikverket och dess anställda står för. På så vis skulle Trafikverket kunna fungera 

likt en båt där de anställda samarbetar för att ställa in kompassen efter de övergripande målen, 

med gemensamma värderingar som evighetsbränsle, vilket aldrig sinar på grund av påfyllning 

genom kontinuerlig dialog. En sådan organisation skulle även kunna öka motivationen kring 

att komma med samt samtala kring olika förbättringsförslag, vilket gynnar organisationens 

långsiktiga utveckling (Brytting och Trollestad 2000).  

 

En avslutande aspekt av betydelsen för en statlig organisation att arbeta för en dialog kring 

gemensamma värderingar beror ytterst av att skapa ett hållbart samhälle. Detta utifrån 

Regeringens skrivelse (2009/10: 106) kring dialog om samhällets värdegrund. Där beskrivs att 

det bör föras en aktiv dialog om samhällets värdegrund vilket förutsätter personliga möten och 

att det finns utrymme för att ventilera svåra frågor om intressekonflikter och 

regelmotsättningar. Där betonas även vikten av att bryta ned övergripande 

värdegrundsdokument till konkreta situationer och verksamheter, liksom i förhållande till 

samhällsutvecklingen, vilket beskrivs vidare i följande citat:   

Genom värdegrundsdialogen vill regeringen stimulera till att fler arenor utvecklas för en 

inkluderande dialog där värdegrunden kan levandegöras och social sammanhållning kan främjas 

(2009/10: 106, s. 8) 

Statliga organisationer kan i enlighet med Regeringens skrivelse (2009/10: 106) därmed 

tolkas ha en viktig uppgift i att verka som förebilder i ett demokratiskt samhälle där social 

sammanhållning främjas. Detta genom att skapa vardagliga arenor för dialog och möten 

mellan människor. Dialog anses av regeringen vara den viktigaste metoden för att skapa 

social sammanhållning, vilken främjas av samtal kring angelägna samhällsfrågor. Dialogen 

beskrivs både som mål och medel eftersom den har ett egenvärde som ett sammanhang där 

möten uppstår mellan människor.  

 

Dialogens betydelse för skapandet av en gemensam värdegrund kan förstås närmare utifrån 

det narrativa perspektivets syn på berättande. Synsättet talar om dialogen som förmedlare 

samt skapare av mening i tillvaron, samt genererande av kunskap, vilket leder till 

organisationens utveckling (Syrjälä, Takala och Sintonen 2009). Dialogens betydelse för 

organisationers utveckling kan även kopplas till det sociokulturella perspektivet vilket utgår 

från att lärande sker i kommunikation genom reflektiv dialog mellan människor (Säljö 2010). 

Dialog bör föras över tid kring den gemensamma värdegrunden för att ständigt utveckla 

visionen och därmed organisationens utveckling åt den gemensamma riktningen (Sarv 1997).  
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Kapitel 7. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras inledningsvis Lärande dialog för utveckling ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Därefter diskuteras Betydelser av ledarskapskompetens och professionalism. De 

två områdena diskuteras utifrån påverkan för organisationens utveckling.   

Lärande dialog för utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Berättelserna, vilka utgör studiens resultat, handlar om att det finns brister när det gäller 

återkoppling mellan olika nivåer i organisationen. Återkoppling kommer under den här 

rubriken att diskuteras utifrån möjligheter till delaktighet som finns kring organisationens 

utveckling, med inspiration av det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010). Om de anställda 

inte upplever att det finns möjligheter att reflektera och samtala kring olika problem som finns 

att lösa i organisationen uppstår frustration över att inte kunna påverka situationen. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet sker utveckling genom dialog mellan människor. Lärande sker 

såväl inom som mellan människor, vilka bildar kunskap i samspel med sin omgivning (Lave 

1988). Eftersom att organisationer i grunden finns till för att människor skapar mer kunskap 

tillsammans än var och en för sig, vore det inte relevant för organisationer att främja 

gemensamt lärande (Bruzelius och Skärvad 2004)? Lärande kan generera kollektiv kunskap, 

vilket i sin tur kan bidra till organisationens utveckling (Granberg och Ohlsson 2009). 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker det alltid lärande, oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet hos individen. Det som i en organisation kan vara relevant att diskutera är vilken 

riktning lärandet tar (Säljö 2010). De anställda inom den undersökta organisationen har lärt 

sig hur de ska klara arbetet genom att göra på sitt eget vis; varje individ eller avdelning styr 

sin egen båt. Kanske har de provat att lämna in ett förbättringsförslag i systemet C2 men inte 

fått återkoppling på det, vilket gör att de inte försöker en gång till, därför att de har lärt sig att 

det inte är någon idé. I stället kanske de håller sina idéer för sig själva, vilket gör att 

organisationen aldrig får ta del av dem. Om organisationen i stället skulle främja till 

kreativitet och idéskapande så att många förslag uppkommer kring ett problem, skulle det 

finnas många lösningar att välja emellan, i stället för att ta ”första bästa” förslag som 

uppkommer. För att få fram den bästa lösningen skulle det behöva finnas forum för att föra en 

dialog kring vilka förslag som är de bästa utifrån olika perspektiv (Säljö 2010). Därmed skulle 

deltagarna i samtalet utifrån olika perspektiv och verksamheter kunna lära av varandras 

tankegångar kring problemet, vilket kan leda till en kollektiv kunskap samt gemensam 

förståelse. Finns en gemensam förståelse kring olika beslut som fattas torde det minska 

irritationen hos de anställda. Dessutom skulle den grupp som tillsammans har varit med och 

tagit fram det förslag som har fastslagits uppleva sig vara delaktiga i organisationens 

utveckling (Svensson et al. 2007). Om medarbetarna upplever sig vara ägare till 

förändringsmålen kan det i sin tur göda motivationen till att komma med ytterligare förslag 

samt med engagemang genomföra de förslag som beslutats (Dilschmann et al. 2000). Att 

skapa delaktighet genom lärande dialog leder således till att minska förändringsmotståndet i 

organisationen (Kotter 1996).  

 

Medarbetarna i den undersökta organisationen upplever sig i dagsläget vara delaktiga och 

därmed engagerade i de egna arbetsuppgifterna, vilket ofta kan tolkas vara kopplat till ett 

reproduktivt lärande, där individen lär mer kring det hon/han redan kan (Ellström 2004). 

Däremot finns det tendenser som tyder på brister i delaktigheten kring att påverka 

organisationens övergripande vision och mål, vilket gäller både medarbetare och 

sektionschefer, vilket kan tyda på brister när det gäller ett utvecklingsinriktat lärande 

(Ellström 2004). Att skapa möjligheter till reflektion och lärande dialog genom alla nivåer 
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skulle kunna skapa ett större engagemang för att utveckla hela organisationen, bland annat 

eftersom att det kan bidra till individens förståelse av samt sin egen betydelse för helheten. Ett 

utvecklingsinriktat lärande skulle kunna bidra till att de anställda utvecklar kompetens kring 

nya områden om det ges möjlighet att hantera nya problem och situationer. Då är det även 

viktigt att se till att det sker återkoppling mellan organisationens olika delar så att ett 

kollektivt lärande kan realiseras genom hela verksamheten, för att lärandet inte ska stanna på 

individ- eller gruppnivå (Granberg och Ohlsson 2009).  

 

Att medarbetare och chefer har olika synsätt kring varför återkoppling inte sker finns 

återberättat i studiens resultat. Medarbetare undrar varför cheferna inte alltid responderar till 

dem då de har lämnat ett förbättringsförslag. Cheferna får i sin tur bristande återkoppling från 

ledningen kring hur de ska gå vidare med förslaget. Detta leder till frustration hos båda parter. 

Att få möjlighet att samtala kring varandras verksamheter och på så vis lära av varandra skulle 

kunna leda till ökad förståelse för den problematik som finns inom varje nivå, i enlighet med 

det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010). Att ta vara på varandras kompetenser genom 

kontinuerlig dialog skulle kunna utveckla lärandet i organisationen. Därmed skulle de 

intellektuella och språkliga redskapen utvecklas, enligt Säljö (2010). Det fysiska verktyg som 

i dagsläget finns till för lärande skulle kunna utvecklas så att lärandet premieras högre än vad 

som görs idag. De forum som finns skulle kunna utvecklas till att bli mer dialogbaserade för 

ökad reflektion och lärande. De system för förbättringsförslag och återkoppling som idag 

finns i organisationen skulle behöva meddelas till fler så att förståelsen ökar kring hur de ska 

användas. De samarbetsformer som finns skulle behöva utvecklas så att alla förstår syftet med 

dem. Det är även relevant att de som deltar i olika samarbetsformer och möten upplever att 

det som diskuteras har med deras arbetsuppgifter att göra, vilket inte upplevs av samtliga i 

dagsläget. Om mötena inte anses givande finns det risk för att medarbetare upplever att de 

endast ”sitter av tiden”. Att i stället ges möjlighet att uppleva att mötena främjar lärande vore 

gynnsamt för det organisationens utvecklingsinriktade lärande (Ellström 2004). 

Resonemanget stöds av Säljö (2010) som menar att det enligt det sociokulturella perspektivet 

skapas mening och identitet i yrkesrollen hos människor då de får möjlighet att lära av 

varandra för att kunna lösa ett problem eller en utmaning på bästa sätt.  

 

Organisationens förändringsbenägenhet skulle kunna förbättras om de faktorer som har 

diskuterats ovan realiserades i organisationskulturen samt i arbetsplatsens lärmiljö 

(Dilschmann et al. 2000; Ellström 2004). Om förändringsarbetet ska kunna benämnas vara 

lärandestyrt bör organisationens vision och värdegrund stå i fokus (Ellström 2004), vilken har 

analyserats ovan.  

Betydelser av ledarskapskompetens och professionalism  

I både chefernas och medarbetarnas berättelser framkommer att cheferna har en viktig roll i 

att skapa en engagerande förbättringskultur där samtliga upplever sig vara delaktiga. I deras 

ansvar ligger även att bedriva arbetet med att skapa gemensamma värderingar i 

organisationen genom lärande dialog. Cheferna upplever sig behöva flera slags kompetenser 

för att kunna bedriva sitt arbete. Uttalandena i berättelserna stöds av bland andra Kotter 

(2001) som menar att chefer bör inneha bred kompetens för att föra organisationen framåt i 

det föränderliga samhället. Vilka kompetenser det som ledare inom en statlig organisation 

anses vara angenämt att inneha för att lyckas med sina olika uppdrag? Det här avsnittet syftar 

till att diskutera berättelserna utifrån chefernas kompetens och professionalism.  

 

Professionalism kännetecknas av vilka uppgifter en specifik yrkesgrupp bör utföra, utifrån ett 

enat samhälleligt perspektiv (Berg 1999). I chefskapet bör det finnas en balans mellan 
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administrativa uppgifter och ett coachande ledarskap för att organisationen som helhet skall 

gynnas. De coachande egenskaperna, vilka skulle kunna tillskrivas en pedagogisk kompetens i 

ledarskapet, hamnar i dagläget i skuggan av administrativa sysslor. Därmed upplevs inte 

cheferna stimulera till dialog i den utsträckning som medarbetarna efterfrågar. Det i sin tur 

skulle kunna leda till att chefernas professionalism ifrågasätts, eftersom en ledare anses 

trovärdig först om de som ska vägledas litar på ledarens kompetens (Selander 1989). Handlar 

det i det här fallet om bristande kompetens hos cheferna när det handlar om att hitta en balans 

mellan administrativa uppgifter och coachande ledarskap? Har det i sin tur att göra med 

bristande kompetens kring hur dialogbaserad respons kan tillgodoses samt hur kreativitet och 

engagemang kan främjas hos medarbetarna?  

 

I chefernas berättelse framkommer en osäkerhet kring den egna kompetensen när det handlar 

om att främja kreativitet hos medarbetare. Detta då de inte kan sätta ord på den gemensamma 

praktiken (Colnerud och Granström 2002). Ytterligare en aspekt som tyder på att cheferna 

upplever att det finns brister i den egna kompetensen är att de nämner att det finns 

utomstående personer som är ”proffs” som kan utföra sådana saker såsom stöttning i 

medarbetares kompetensutveckling samt skapande av en kreativ miljö. I chefskapet innebär 

professionalism att dels inneha teoretiska kunskaper men att även kunna omsätta dessa 

praktiskt, vilket visar på chefernas färdigheter (Selander 1989). Eventuellt är cheferna 

medvetna om hur det bör gå till i teorin men det finns en viss osäkerhet kring hur de i 

praktiken ska kunna coacha medarbetarna till engagemang, kreativitet samt utvecklande av 

medarbetarkompetens. Det kan i sin tur tolkas som att chefernas pedagogiska kompetens 

behöver utvecklas (Amy 2008; Ellinger och Bostrom 1999; Goh 1998; Hitt 1995; Their 

1994). Cheferna säger sig vara medvetna om den snedfördelade balansen mellan 

administrativa uppgifter och coachande dialog i chefskapet. De upplever inte situationen som 

tillfredsställande; de skulle vilja coacha medarbetarna mer och uppger tidsbrist som en 

anledning. Vad händer om medarbetare inte upplever organisationen som främjande av 

kreativitet och tillvaratagande av kompetens? 

 

Att som medarbetare inte ges utrymme att vara kreativ leder på sikt till ointresse för att 

engagera sig i organisationens utveckling. Brist på tillvaratagande av kompetens inom en 

organisation påverkar organisationens utveckling negativt vilket gör att framgångar uteblir 

(Kock 2010). Cheferna anser sig behöva stöd för att i sin tur kunna stötta medarbetare i deras 

kompetensutveckling. Det i sin tur skulle kunna betyda att cheferna skulle behöva reflektera 

kring sin egen kompetens för att därefter kunna coacha medarbetarna, både utifrån 

kompetensutveckling samt engagemang kring att förbättra verksamheten. Genom kontinuerlig 

reflektion och dialog tillsammans med andra chefer skulle det kunna generera en 

grundtrygghet, vilket anses nödvändigt för att kunna coacha andra (Brytting 2001). Cheferna 

skulle genom sådana forum även kunna skapa en gemensam organisering och ett gemensamt 

yrkesspråk kring ledarskapets komplexa förändringskompetenser, vilket torde öka 

professionaliteten (Berg 1999).  

 

Trafikverket strävar efter att vara en del av samhällsbyggandet vilket gör att de chefer som 

arbetar inom organisationen har ögonen på sig, både från kunder och från allmänheten. Att 

som organisation verka som en förebild skulle kunna innefatta att ge cheferna möjlighet att 

utveckla sig i sitt chefskap utifrån pedagogisk kompetens, eftersom att det är den coachande 

delen av ledarskapet som i dagsläget kan tolkas vara eftersatt. Därmed skulle cheferna känna 

sig tryggare i rollen som ledare och på så vis ge medarbetarna den stöttning de efterfrågar.  

Den pedagogiska kompetensen skulle även kunna innefatta att tydliggöra värdegrundsarbetes 

betydelse för den dagliga verksamheten. För att cheferna ska kunna arbeta med 
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värderingsfrågor inom organisationen torde det vara viktigt att de själva delar de värderingar 

som organisationen säger sig stå för. Om cheferna själva inte anser att värderingsarbete har 

betydelse för organisationens ensning och vidare utveckling kan det komma att lysa igenom i 

form av bristande engagemang och prioritet. För att säkerställa att samtliga chefer inom 

organisationen delar organisationens värderingar skulle rekryteringen i större utsträckning än 

vad som görs idag kunna baseras på vilka värderingar som den sökande tycks grunda sitt 

tänkande och sina handlingar i. Om cheferna känner sig trygga i sin kompetens kring hur 

gemensamma värderingar skapas och underhålls via dialog kan det bidra till att skapa en 

gemensam riktning för värdegrundsarbetet, vilket idag efterfrågas. Därmed ökar även 

möjligheterna till att cheferna ses som reella förebilder för värdegrundsarbetet i 

organisationen, vilket i sin tur torde öka möjligheterna till att skapa en gemensam bild av 

vilka värderingar som kännetecknar en ”Trafikverkare”. Det skulle förhoppningsvis leda till 

en enad bild av vilka grundläggande kompetenser som utgör professionaliteten hos en chef 

inom Trafikverket.   

Metoddiskussion 

Syftet är att undersöka och beskriva upplevelser om förutsättningar för delaktighet kring 

organisationens förbättringsarbete utifrån ledares och medarbetares berättande perspektiv. 

Syftet är även att undersöka vad chefer och medarbetare berättar kring organisationens 

värdegrundsarbete samt dess påverkan på organisationens utvecklingsarbete. Eftersom 

undersökningen avser att generera ett kvalitativt, berättande material valdes intervju som 

metod för materialinsamling, i enlighet med Cohen et al (2007). Intervjuer anses av Kvale och 

Brinkmann (2009) vara en lämplig metod för att få reda på människors upplevelser och 

erfarenheter. För att få människor att berätta samt föra en dialog kring olika teman användes 

öppna, halvstrukturerade intervjuer i enlighet med narrativ teori (Johansson 2005). Antalet 

intervjupersoner begränsades till elva stycken och det totala antalet intervjuer var fem 

stycken. Om fler sektioner eller samma sektion inom organisationens övriga regioner hade 

intervjuats hade resultatet kunnat bli mer omfattande. De berättelser inklusive underrubriker 

som framkom hade även kunnat dementeras ytterligare. Anledningen till att undersökningen 

begränsades till elva intervjupersoner var att mängden material skulle vara hanterbar under 

den angivna tidsramen.  

 

En både kritisk och oumbärlig del av en kvalitativ studie är undersökaren. Eftersom att 

öppenheten i intervjuer ställer krav på intervjuarens kompetens, har förberedelserna i den här 

undersökningen inneburit inläsning på forskningsfältet inom ramarna för studien. Den som 

intervjuar har i uppgift att skapa en miljö där intervjupersonerna känner sig tillräckligt fria 

och trygga för att vilja dela med sig av sina upplevelser. Detta kräver en balansgång mellan 

intervjuarens intresse av att komma åt värdefull information och etisk respekt för 

intervjupersonens integritet (Kvale och Brinkmann 2009). Genom intervjuerna har det funnits 

en strävan hos undersökaren att lyssna aktivt och vara inkännande för att skapa en balans 

mellan informationsgivning och etik. Intervjuarens förväntningar kan färga det som sägs 

under intervjuerna (Kvale och Brinkmann 2009). För att undvika att så skedde påpekades 

redan inledningsvis att syftet var att fokusgruppsdeltagarna skulle interagera med varandra. 

Det förklarades även att samtalsledarens roll var att om nödvändigt introducera de olika 

ämnesområden samt att se till att diskussionen hölls inom studiens ramar (Cohen et al. 2008). 

Att använda sig av tematiska intervjuguider, vilket gjordes i den här studiens samtliga 

intervjuer, kan bidra till att minska samtalsledarens inverkan på intervjusvaren. Detta då 

intervjupersonerna får samtala fritt kring de olika temana (Merriam 1994). Undersökarens 

kunskapsnivå påverkar även framskrivande samt analys av resultatet, vilket i den här studien 

består av berättelser. För att försäkra sig om att berättelsernas för syftet mest relevanta 
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betydelser hade tagits fram fick en utomstående person med kunskaper inom narrativ analys ta 

del av de transkriberade intervjuerna. Därefter skapade den utomstående personen egna 

övergripande kategorier för varje berättelse vilka motsvarade berättelsernas innebörder. 

Slutligen jämfördes den utomstående personens teman med undersökarens berättelser vilket 

resulterade i en gemensam bild av varje berättelsernas kärna.  

 

Inspelning under intervjuer kan medföra nervositet för intervjupersonerna. Tekniska problem 

kan även uppstå som kan komma att hindra inspelningen. Det kan i sin tur medföra 

svårigheter vid analysen eftersom det är svårt att minnas en hel intervju ordagrant (Trost 

2005). Därför förde undersökaren anteckningar i form av stödord under samtliga intervjuer. 

 

Den här studien var inspirerad av narrativ teori. En annan ansats som fanns i åtanke vid 

inledningen av den här studien var fenomenografi. Om en fenomenografisk studie hade gjorts 

hade resultatet skrivits fram annorlunda i och med att det hade presenterats i olika kategorier 

innehållande olika uppfattningar. Narrativ teori valdes i stället för fenomenografi på grund av 

dess harmonierande med sociokulturellt lärande genom dialog. Att skriva fram resultatet som 

berättelser kan ge en helhetsbild av praktikens komplexitet i större utsträckning än vad 

uppdelade kategorier utifrån fenomenografi eventuellt skulle kunna göra.  

Sammanfattande slutsatser 

Syftet är att undersöka och beskriva upplevelser om förutsättningar för delaktighet kring 

organisationens förbättringsarbete utifrån ledares och medarbetares berättande perspektiv. 

Syftet är även att undersöka vad chefer och medarbetare berättar kring organisationens 

värdegrundsarbete samt dess påverkan på organisationens utvecklingsarbete. Under den här 

rubriken presenteras studiens sammanfattande slutsatser utifrån de tre frågeställningarna. 

Resonemangen kopplas till tidigare forskning inom områdena vilken presenteras under 

studiens bakgrundskapitel. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta 

undersökningsområden.        

Första frågeställningen 

Hur reflekterar chefer och medarbetare kring de strukturer och processer som finns för 

att skapa delaktighet kring organisationens utvecklingsarbete avseende stödjande 

respektive hindrande faktorer för delaktighet?  

 

De strukturer som finns för att skapa delaktighet kring organisationens förbättringsarbete 

berättas vara de forum som finns för att samtala kring den egna verksamheten. Dessa forum är 

exempelvis arbetsplatsträffar (APT) eller möten där hela enheten samlas. De möten som 

bedrivs skulle enligt berättelserna kunna utvecklas så att de genererar mer delaktighet och 

lärande än vad de upplevs göra i dagsläget. Exempelvis skulle mötena kunna utvecklas från 

att varje sektion berättar rakt ur sina kalendrar vad som är på gång till att bli mer dynamiska 

för att generera en kreativ, lärande process. Ett hinder som kan urskiljas i hur mötena bedrivs 

är att det under flera av dem finns medarbetare från helt skiljda verksamheter. Därmed 

upplevs det ibland som att man endast sitter av mötena på grund av att man inte ser någon 

relevans för sitt eget arbete i det som det samtalas kring. Om mötena är utformade på det viset 

minskar upplevelsen av att kunna vara delaktig kring att utveckla verksamheten.  

 

Att vara delaktig innebär att de anställda involveras både i planering och i kontrollen av det 

egna arbetet samt att de upplever sig ha tillräcklig kunskap för att påverka både processer och 

resultat (Svensson et al. 2007). De anställda upplever sig inte alltid ges möjligheter att vara 

delaktiga i processen när det gäller skapandet av värderingsgrundande dokument i 
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organisationen. Därmed kan delaktigheten sägas vara begränsad kring att skapa en gemensam 

värdegrund (Brytting och Trollestad 2000). De anställda upplever sig inte heller vara 

delaktiga i organisationens utveckling utifrån de övergripande målen i den utsträckning som 

efterfrågas (Arnstein 1969).  

 

För att främja delaktighet och lärande skulle kulturen i arbetsgrupperna kunna utvecklas så att 

den främjar kreativitet och engagemang i större utsträckning än vad den upplevs göra i dag. 

Det skulle innebära att man förde dialogbaserade samtal kring olika problemområden, vilket 

skulle generera en process för realiserande av delaktighet (Svensson et al. 2007). En kreativ 

process skulle kunna leda till att många förslag uppkommer, vilka sedan kan analyseras 

tillsammans i gruppen. Gemensamt kan gruppen komma fram till den bästa lösningen för det 

angivna problemet. Genom delaktighet i beslutsfattande skapas en upplevelse hos samtliga 

medverkande av att vara ägare av förändringen vilket ökar engagemanget kring att komma 

med ytterligare förbättringsförslag (Dilschmann et al. 2000). En sådan kultur i 

arbetsgrupperna behöver vara tillåtande för risktagande och ha en hög toleransnivå för 

motgångar (Arnold, Cooper och Robertson 1998). Ovan beskrivna grupp, vilken skulle kunna 

generera delaktighet genom en process från idé till beslut, kan endast bedrivas om det fanns 

stöttning hos ledning och chefer. Det behöver även finnas avsatt tid för att ges möjlighet att 

förbättra och utveckla verksamheten, så att utvecklingsarbetet och det ordinarie arbetet inte 

konkurrerar med varandra (Svensson et al 2007). Oavsett om det i dagsläget upplevs 

förekomma tidsbrist skulle de forum och möten som organisationen i dag bedriver kunna 

utvecklas så att de i större utsträckning främjar delaktigheten. Därmed skulle engagemanget 

kring utvecklingsarbetet att kunna öka (Arnold, Cooper och Robertson 1998).  

Andra frågeställningen 

Vad berättar chefer och medarbetare om vilken påverkan organisationens värderingar 

har på utvecklingsarbetet?  

 

Det finns ett behov i organisationen av att leva som man lär. Enligt berättelserna finns en 

övergripande vision samt policyer för hur organisationens arbete ska bedrivas. För att 

värdegrundsdokumenten ska kunna vara vägledande i organisationens arbete efterfrågas 

kontinuerliga, dialogbaserade samtal kring hur policyerna kan brytas ned till det dagliga 

arbetet. I dagsläget saknas sådana samtalsforum, vilket har lett till en kultur där var och en 

bedriver sitt eget arbete utan att ta större hänsyn till organisationens gemensamma mål och 

policys (McLean 2005). Hur en ”Trafikverkare” beter sig i olika situationer finns det oenighet 

kring eftersom att det sällan har diskuterats i koppling till värderingsgrundande dokument. 

Avsaknad av en gemensam helhetsbild av organisationen leder till bristande engagemang hos 

både medarbetare och chefer kring att utveckla organisationen på ett övergripande plan. De 

anställda koncentrerar sig då enbart på att utveckla de egna arbetsuppgifterna eftersom det är 

där de har möjlighet att påverka. För vidare analys av att skapa en gemensam värdegrund, se 

Kapitel 6, s. 42.    

Tredje frågeställningen 

Vad anser chefer och medarbetare vara det mest relevanta att förbättra för att öka 

engagemanget kring organisationens utvecklingsarbete?  

 

Något som enligt berättelserna bör utvecklas inom organisationen för att öka delaktigheten 

och engagemanget kring organisationens utvecklingsarbete är återkoppling, vilket efterfrågas 

mellan olika nivåer i organisationen. Det som det främst efterfrågas återkoppling kring är att 

både som medarbetare och chef på sektions- och enhetsnivå kunna ta del av samt påverka 
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ledningens arbete i större utsträckning än vad som idag upplevs vara möjligt. Det innefattar att 

få återkoppling på förbättringsförslag som inlämnas. Ytterligare utvecklingspotential finns 

kring hur kompetensutveckling bedrivs i organisationen. Enligt berättelserna skulle varje 

individs kompetensutvecklingsplan kunna följas upp mer kontinuerligt än vad som görs idag. 

Individens kompetensutveckling borde vara en del i organisationens övergripande riktning, 

för att varje anställd ska kunna uppleva samt förstå sin betydelse för helheten. Riktningen 

borde även förtydligas, eftersom den i dagsläget upplevs otydlig. Något som skulle kunna 

förtydliga organisationens gemensamma riktning är att bryta ned visionen och olika policys 

för att genom lärande dialog skapa en förståelse kring för hur de påverkar det dagliga arbetet. 

Ovanstående punkter ligger på chefernas ansvar, vilket kan tolkas utifrån att det finns brister i 

ledarskapet på grund av bristande kunskap kring hur de ska utveckla dessa områden. Det 

upplevs finnas en bristande kompetens hos chefer kring hur kreativitet och engagemang 

skapas hos anställda.  

 

Det finns tendenser i berättelserna som tyder på att det finns en obalans i organisationen i 

förhållandet mellan internt utvecklingsarbete och drift (de dagliga arbetsuppgifterna). Något 

som efterfrågas från både medarbetarnivå och chefsnivå är en utvecklingsgrupp som skulle 

kunna ansvara för att internt utvecklingsarbete bedrivs. Denna önskan kan tolkas bero av att 

driften i dagsläget har överhand på bekostnad av den interna utvecklingen. Enligt Svensson et 

al. (2009) leder bristande kraft på utveckling till att även driften försämras ur ett långsiktigt 

perspektiv. Utifrån föreliggande studie kan tolkas att medarbetarna i den undersökta 

organisationen i dagsläget bedriver sitt eget arbete, driften, i första hand och viger mindre tid 

och energi åt internt utvecklingsarbete. Anledningen är att de som medarbetare inte upplevs 

ha tillräckliga förutsättningar för att bedriva samt påverka det interna utvecklingsarbetet. Att 

inte kunna påverka det interna utvecklingsarbetet leder i sin tur till frustration, vilket skulle 

kunna leda till att det dagliga arbetet försämras. Därmed leds vi in i studiens avslutande 

rubrik.  

Förslag till fortsatta undersökningsområden 

Att skapa en utvecklingsgrupp som ansvarar för det interna utvecklingsarbetet i organisationer 

är ett resonemang stöds av Svensson och von Otter (2001), vilka menar att man skulle kunna 

samla de satsningar som görs gällande en organisations utveckling till en samlad 

utvecklingsgrupp (ibid.). Hur en sådan utvecklingsgrupp kan utformas är något som skulle 

kunna undersökas i en vidare studie. Den här undersökningen kan bidra med sina resultat 

kring vad som skulle kunna ingå i gruppens arbetsuppgifter. En av de viktigaste aspekterna 

för att det interna utvecklingsarbetet ska lyckas är att det bedrivs i nära samarbete med 

ledningen. Gruppens arbete skulle kunna handla om att bedriva chefsutveckling, bland annat i 

pedagogisk kompetens eftersom att den anses vara eftersatt i chefskapet. Utvecklingsgruppen 

skulle även kunna kartlägga organisationens behov av kompetens, för att sedan stötta cheferna 

i hur kompetensutvecklingen bör bedrivas utifrån organisationens övergripande mål och 

vision. Att stötta cheferna i värdegrundsarbetet skulle kunna leda till att för att det skapas en 

tydlig, gemensam rikting för organisationen. Det värderingsgrundande arbetet skulle kunna 

baseras på de olika värderingsdokument som finns i organisationen, såsom policyer samt den 

övergripande visionen. Att skapa en gemensam grupp för att bedriva allt internt 

utvecklingsarbete skulle kunna frigöra tid för cheferna, vilka idag upplever att de inte har tid 

till utvecklande arbete.  
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Bilaga 1 – Missivbrev medarbetare, fokusgrupper 
 
Gävle 2010-XXX 
 
Till Dig som valt att delta i undersökning om delaktighet och lärande kring organisationens 
förbättringsarbete. 
 
Den här undersökningen görs på initiativ av Trafikverket i XXX och kommer att användas som en del i 
ett underlag för att effektivisera organisationens förbättringsarbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva förutsättningar för lärande och delaktighet kring 
organisationens förbättringsarbete, utifrån ledares och medarbetares berättande perspektiv. Syftet 
är även att undersöka vad ledare och medarbetare berättar kring vad som bör utvecklas för att öka 
delaktigheten och lärandet kring utvecklingsarbetet i organisationen. Detta kommer att undersökas 
genom enskilda intervjuer samt fokusgrupper med anställda inom f.d. Vägverket. Fokusgrupper är en 
form av gruppintervju. En fokusgrupp skiljer sig från en vanlig gruppintervju på så vis att interaktion 
och diskussion sker mellan deltagare snarare än mellan deltagare och intervjuare. Diskussionen förs 
kring teman som undersökaren förser gruppen med. Din roll blir att delta i en fokusgrupp 
tillsammans med tre andra deltagare. 
 
Fokusgruppsintervjun kommer att genomföras i Trafikverkets lokal XXX den XXX och beräknas att ta 
cirka 90-120 minuter. Samtalet kommer att spelas in för att materialet i efterhand ska kunna 
bearbetas på bästa sätt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, såväl som Dina 
kontaktuppgifter. Detta innebär att kontaktuppgifter och annat material endast kommer att 
användas till detta undersökningsändamål och att ditt namn kommer att presenteras fiktivt. 
Organisationsnamnen Vägverket och Trafikverket kommer att vara synliga men intervjupersonerna 
kommer inte att kunna härledas till specifika verksamhetsområden. Det inspelade materialet utifrån 
fokusgruppsintervjun kommer att förvaras förtroligt på Högskolan i Gävle under ett års tid och 
därefter raderas. Resultatet kommer att presenteras i en D-uppsats i pedagogik. Undersökningen 
kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek, 
där Du vid intresse kan ta del av den.  
 
Medverkan i studien är helt frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur undersökningen.  
 
Jag som utför studien heter Helena Sjöberg och studerar på Hälsopedagogiska programmet på 
Högskolan i Gävle. Vid frågor och funderingar är Du välkommen att kontakta mig. 
 
Jag ser fram emot och hoppas på ett givande samtal med Dig och övriga deltagare i fokusgruppen! 
 
Med vänliga hälsningar 
Helena Sjöberg 

 

Kontaktuppgifter 
Helena Sjöberg 
070-XXX 
XXX@gmail.com 
Handledare 
XXX, Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
026-XXX 
XXX@hig.se 



 

  

Bilaga 2 – Missivbrev chefer, enskilda intervjuer 
 
Gävle 2010-XXX 
 
Till Dig som valt att delta i undersökning om delaktighet och lärande kring organisationens 
förbättringsarbete. 
 
Den här undersökningen görs på initiativ av Trafikverket i XXX och kommer att användas som en del i 
ett underlag för att effektivisera organisationens förbättringsarbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva förutsättningar för lärande och delaktighet kring 
organisationens förbättringsarbete, utifrån ledares och medarbetares berättande perspektiv. Syftet 
är även att undersöka vad ledare och medarbetare berättar kring vad som bör utvecklas för att öka 
delaktigheten och lärandet kring förbättringsarbetet i organisationen. Detta kommer att undersökas 
genom enskilda intervjuer samt fokusgrupper med anställda inom f.d. Vägverket. Din roll blir att 
berätta kring dina åsikter och synpunkter i en enskild intervju.   
 
Intervjun kommer att genomföras i Trafikverkets lokal XXX Båven den XXX och beräknas att ta cirka 
60-120 minuter. Samtalet kommer att spelas in för att materialet i efterhand ska kunna bearbetas på 
bästa sätt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, såväl som Dina kontaktuppgifter. Detta 
innebär att kontaktuppgifter och annat material endast kommer att användas till detta 
undersökningsändamål och att ditt namn kommer att presenteras fiktivt. Organisationsnamnen 
Vägverket och Trafikverket kommer att vara synliga men intervjupersonerna kommer inte att kunna 
härledas till specifika verksamhetsområden. Det inspelade materialet utifrån intervjun kommer att 
förvaras förtroligt på Högskolan i Gävle under ett års tid och därefter raderas. Resultatet kommer att 
presenteras i en D-uppsats i pedagogik. Undersökningen kommer att publiceras i ett system för e-
publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek, där Du vid intresse kan ta del av den.  
 
Medverkan i studien är helt frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur undersökningen.  
 
Jag som utför studien heter Helena Sjöberg och studerar på Hälsopedagogiska programmet på 
Högskolan i Gävle. Vid frågor och funderingar är Du välkommen att kontakta mig. 
 
Jag ser fram emot och hoppas på ett givande samtal med Dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Helena Sjöberg 
 

 

Kontaktuppgifter 
Helena Sjöberg 
070-XXX 
XXX@gmail.com 
 
Handledare 
XXX, Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
026-XXX 
XXX@hig.se 

  



 

  

Bilaga 3 – Intervjuguide medarbetare, fokusgrupper 
 
Inledande frågor 

1. Skulle ni en i taget vilja berätta lite kort om er själva utifrån er roll i verksamheten?  

2. Vad engagerar er till att kontinuerligt förbättra verksamheten? 
 
Med förbättringsarbete menas allt utvecklingsarbete; kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, 
fortbildning, förbättring av rutiner och arbetssätt eller utveckling av produkter och tjänster. 
Förbättring innebär alltid förändring men det behöver inte vara tvärtom.  
 

Tematiska frågor kring utvecklingsarbete 
 
Organisationskultur och värdegrundsarbete 

1. Skulle ni vilja berätta kring hur ni konkret gör i ert arbete för att förbättra 
verksamheten? 

2. Vilka centrala värderingar är betydelsefulla för att kunna genomföra ett effektivt 
förbättringsarbete? 

3. Hur skulle ni beskriva organisationskulturens påverkan på förbättringsarbetet? 
4. Vill ni berätta om organisationen har några fastställda etiska kriterier att följa, såsom 

personalpolicy och vision? 
5. Vilken påverkan har dessa dokument för det dagliga arbetet? 
6. Hur påverkar era chefer er till att ständigt förbättra verksamheten? 

 
Delaktighet och lärande 

1. Vill ni berätta om vilka möjligheter som finns kring delaktighet och lärande kring 
organisationens utvecklingsarbete?  

2. Vill ni berätta om vilka faktorer som du upplever stödjer respektive hindrar lärande 
och delaktighet kring förbättringsarbete?  

3. Vill ni berätta om hur kompetensutveckling sker och hur kompetens tas tillvara i 
organisationen?  

4. Vill ni berätta hur ledningens delaktighet i förbättringsarbetet kommer till uttryck? 
 
Avslutande frågor 

1. Vad skulle ni vilja berätta kring programmet C2 avseende dess stöd och hinder för 
förbättringsarbetet?  

2. Vilka områden anser ni vara det mest relevanta att utveckla för att öka delaktigheten 
och engagemanget kring organisationens förbättringsarbete hos samtliga anställda?  

3. Vilka övriga reflektioner har ni kring det som vi har samtalat om idag? 

 
  



 

  

Bilaga 4 – Intervjuguide chefer, enskilda intervjuer 
 
Inledande frågor 

1. Skulle du vilja berätta om dig själv utifrån din roll i verksamheten? 
2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
3. Vad engagerar dig till att kontinuerligt förbättra verksamheten? 

 
Med förbättringsarbete menas allt utvecklingsarbete; kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, 
fortbildning, förbättring av rutiner och arbetssätt eller utveckling av produkter och tjänster. 
Förbättring innebär alltid förändring men det behöver inte vara tvärtom.  

 
Tematiska frågor kring utvecklingsarbete 
 
Organisationskultur och värdegrundsarbete 

7. Skulle du vilja berätta kring hur du konkret gör i ditt arbete för att förbättra 
verksamheten? 

8. Vilka centrala värderingar är betydelsefulla för att kunna genomföra ett effektivt 
förbättringsarbete? 

9. Hur skulle du beskriva organisationskulturens påverkan på förbättringsarbetet? 
10. Vill du berätta om organisationen har några fastställda etiska kriterier att följa, såsom 

personalpolicy och vision? 
11. Vilken påverkan har dessa dokument för det dagliga arbetet? 
12. Hur påverkar du medarbetare till att ständigt förbättra verksamheten? 

 
Delaktighet och lärande 

5. Vill du berätta om vilka möjligheter som finns kring delaktighet och lärande kring 
organisationens utvecklingsarbete?  

6. Vill du berätta om vilka faktorer som du upplever stödjer respektive hindrar lärande 
och delaktighet kring förbättringsarbete?  

7. Vill du berätta om hur kompetensutveckling sker och hur kompetens tas tillvara i 
organisationen?  

8. Vill du berätta hur ledningens delaktighet i förbättringsarbetet kommer till uttryck? 
 
Avslutande frågor 

4. Vad skulle du vilja berätta kring programmet C2 avseende dess stöd och hinder för 
förbättringsarbetet?  

5. Vilka områden anser du vara det mest relevanta att utveckla för att öka 
delaktigheten och engagemanget kring organisationens förbättringsarbete hos 
samtliga anställda?  

6. Vilka övriga reflektioner har du kring det som vi har samtalat om idag? 
  



 

  

Bilaga 5 – Åtgärdslista Trafikverket 
 

Åtgärdslista Trafikverket Eskilstuna 2010-09-27 
 
Under intervjuer med medarbetare och chefer har det framkommit faktorer vilka påverkar 
engagemanget kring organisationens utvecklingsarbete. Intervjuerna har legat till grund för en d-
uppsats i pedagogik som kommer att publiceras inom kort. Utifrån intervjusvaren har det även hållits 
ett seminarium. Syftet var att analysera åtgärder för de faktorer som under intervjuerna visade sig ha 
en negativ påverkan på engagemanget kring organisationens utvecklingsarbete.  
 
Avsikten med den här åtgärdslistan är att stolpa upp de åtgärder som framkom under 
analysseminariet. Utgångspunkten är att åtgärdslistan ska vara ett stöd i organisationens fortsatta 
utvecklingsarbete.  

 
ÅTGÄRD ANSVARIG NÄR/VAR/HUR? 

 
Leva som man lär genom att 
legitimera internt utvecklingsarbete 
samt att ha en kontinuerlig dialog 
kring policyer, ledord och vision. 

Ledningen  chefer  
medarbetare  
 
Verksamhetsutvecklare? 

Vid möten samt i den 
dagliga verksamheten.  

Tydlighet kring de system som 
används för förbättringsförslag (C2). 

Ledningen  chefer  Vid intro av nyanställda 
samt vid behov.  

Återkoppling till medarbetare på 
inlämnade förslag. 

Chefer Via C2? 

Möjlighet för medarbetare att 
påverka övergripande beslut. 

Enhetschefer/sektionschefer Fråga efter 
medarbetarnas 
synpunkter inför möten 
med ledningen. 
Återberätta därefter för 
medarbetarna vad som 
sagts på mötena. 

Prata om organisationen utifrån 
helhetsuppdraget i samhället (varför 
vi finns till). Alla har en viktig del i 
helheten! 
Legitimering av aktörssamverkans 
arbete. 

Ledning  chefer  Det behövs en bättre 
balans mellan ”hårda och 
mjuka” delar i 
organisationen. Lägg 
mindre fokus på ”hårda” 
delarna vid ex. möten. 

Skapa en bättre helhetsbild av 
organisationens kompetens. ”Nyttja” 
varandra inom organisationen. Skapa 
en starkare ”vi-känsla”.  

Ledning  chefer  
medarbetare 

Sätt upp skyltar på varje 
persons dörr med namn, 
arbetsuppgifter och foto. 
Ordna en dag då alla 
besöker varandras 
verksamheter för att lära 
av varandra.  

Ta vara på den kompetens som finns 
hos personer som ska gå i 
pension/sluta. 

Ledning chefer Låt nyanställda ”gå 
bredvid” en tid och lära 
sig 

Anpassa kompetensutvecklingen 
utifrån organisationens övergripande 

Chefer Koppla individens 
kompetensutvecklingsplan 



 

  

behov. Uppföljning av 
kompetensutveckling kopplad till 
organisationens övergripande mål. 

till organisationens 
övergripande mål. Efter 
utbildningar och 
konferenser – låt fler få ta 
del av det som någon har 
varit iväg och lärt sig. 
Efterfråga och sprid 
kunskapen! 

Förtydligande av chefernas roller på 
de olika nivåerna. 

Ledning   chefer  

Skapa en ansvarig person/grupp för 
intern verksamhetsutveckling som 
samarbetar med ledningen för att 
legitimera arbetet. 

Ledning  chefer Uppgifter: stödja cheferna 
(ex. ta fram material), 
följa upp policyer 
(trafiksäkerhet, miljö, 
personal), chefsutveckling 

 
Att göra (förslag): En checklista/handbok för nya medarbetare; ”Så jobbar vi hos oss”.  
Helhetsbilden för Trafikverket – varför finns vi till (alla delar viktiga i helheten!), C2 för 
inlämning av förslag, kontinuerlig dialog kring policyer och vision, leva som vi lär – viktigt för 
att vara en förebild i samhället, tillvaratagande av varandras kompetens inom 
organisationen – lärande i organisationen.  
 
Ansvariga: Chefer (med stöd av ledningen) 
 
 
Tack för den här tiden och lycka till med ert fortsatta arbete! 
 
Med vänliga hälsningar 
Helena 
 

 
 


