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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att belysa och granska värdegrundsarbete inom en ideell organisation. Ett 

grundläggande antagande i studien är att medarbetare inom ideell sektor besitter starka 

värderingar, vilket i sin tur sätter värdegrundsarbetet i fråga. Webers handlingsteoretiska 

perspektiv utgör studiens teoretiska ramverk och används i syfte att ringa in motiv som kan 

förklara ledarnas förhållningssätt gentemot värdegrunden. 

Studien är en etnografisk fallstudie av Fryshuset och dess värdegrundsarbete. Empiri grundar 

sig i observation av intern ledarutbildning, intervjuer samt dokumentsanalys. Fryshusledare 

som tidigare deltagit på den specifika ledarutbildningen intervjuades i syfte att skapa en 

inblick i vem personen bakom Fryshusledaren är. Genom intervjuerna undersöktes även 

huruvida värdegrunden, enligt ledarna, upplevs integreras i deras dagliga arbete samt deras 

syn på värdegrundsarbete i generella termer. Avstamp tas även från det officiella 

värdegrundsdokumentet i syfte att undersöka en hypotetisk diskrepans mellan det teoretiska 

värdegrundsarbetet och hur det ser ut i praktiken.  

Dessa tre teman diskuteras slutligen och mynnar i att en diskrepans mellan teori och praktik 

kan slås fast, beroende på flertalet faktorer. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund & Kontext 

Att stärka sin värdegrund är på modet inom organisationsvärlden (se t ex. Naezer 2003) men 

värdegrund och värdegrundsarbete, bör inte lämnas okritiserade, menar artikelförfattarna. som 

är kritiska till nyttan i att alla ska anamma samma värderingar, vilket de även anser vara en 

omöjlighet. Utifrån ett intresse angående vad värdegrundsarbete kan ha för betydelse för 

ideella organisationer undersöks värdegrundsarbete i en specifik fallstudie med svensk 

kontext. Fryshuset som studieobjekt valdes ut baserat på en förväntad spänning mellan att de 

som organisation utger sig för att drivas av starka värderingar och huruvida de faktiskt agerar 

enligt dem. Syftet är att skildra och återge en mer nyansrika bild av betydelsen av 

värdegrundsarbete utifrån ett medarbetarperspektiv. 

 

Fryshuset är en mötes- och samlingsplats för tusentals ungdomar i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Fryshuset grundades år 1984 av eldsjälen Anders Carlberg och KFUM Söder och 

drivs i stiftelseform. Organisationen har 500 anställda och 1000 volontärer. Fryshuset 

finansieras genom bidrag från stiftelser, fonder, försäljning av tjänster, skolpeng, bidrag från 

Stockholm Stad samt ekonomisk stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner. 

Fryshuset har genom åren varit en tongivande aktör i samhällsdebatten gällande social oro hos 

ungdomar. De driver aktivitetshus för idrott, musik, utbildning och skola, projektverksamhet 

inom sociala områden, utveckling av unga människor genom passion och gott ledarskap, 

vilket också är deras vision (Fryshusets bilaga 2014:5). Ideella organisationer kan på så sätt 

tillföra ett mervärde och kliva in där de offentliga insatserna inte räcker till (Engel 2008:15).  

Enligt studier på EFI bedriver, sedan 1990-talet, ideella organisationer i allt större 

utsträckning välfärdsverksamhet för samhällets räkning. Den socioekonomiska vinsten 

beskrivs som svår att mäta i siffror men bidragande till ett tryggare samhälle för alla att vistas 

i (2006:7). I Fryshusets egen bilaga berättar Fryshusets VD att de använder sig av 

mätinstrumentet socioekonomiskt bokslut för att sätta en siffra på samhällsvinsten i att hjälpa 

ungdomar i utanförskap. ”En ung person som hamnar i ett destruktivt utanförskap, till 

exempel i ett kriminellt gäng kostar på sikt samhället över 20 miljoner kronor” (Fryshusets 
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bilaga 2014:7). Att så småningom anställa samma unga person har ett enormt värde per se, 

baserat på svårigheten att få anställning med ett kriminellt förflutet. 

 

Inom den ideella sektorn utgör värderingar organisationens stomme vilket skapar en enorm 

konkurrensfördel eftersom de anställdas inre motivation naturligt främjas (Welander 

2013:42). Trots avsaknad av vinstmotiv är ideella organisationer, även de, konkurrensutsatta 

på marknaden. Det är ett fenomen som skulle kunna leda till inneboende motsättningar i hur 

man leder enligt värdegrunden.  Fryshuset har utformat en ledarutbildning som varje ledare 

ska delta på för att främja reflektion kring hur de ska leda utifrån värdegrunden.  Fryshusets 

starka etiska profil vad gäller att ta socialt ansvar skapar intresse för att studera hur 

organisationen arbetar för att omsätta ideologi i praktik och hur de satsningarna tas emot.  

1.2 Syfte & Frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa värdegrundens betydelse inom en specifik ideell organisation.  

Studien ämnar urbena huruvida det finns en diskrepans mellan teori och praktik- 

organisationens vilja att integrera värdegrunden och ledarnas upplevelse av hur de faktiskt 

agerar i sitt dagliga arbete. Studien ämnar även besvara ledarpersonligheternas hypotetiska 

betydelse för värdegrundsarbete och integrering av värdegrunden. Perspektiven som belyser 

frågeställningarna är bland annat Webers teori om socialt handlande (1983).  

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Vem är personen bakom Fryshusledaren? 

 Vilken betydelse tillskriver ledarna en värdegrundsinriktad utbildning? 

 Går det att identifiera en diskrepans mellan teori och praktik gällande aspekter av 

värdegrundsarbetet? 

1.3 Avgränsning & disposition 

Avgränsningen består i värdegrundsarbete inom ideell sektor med avlönad personal. 

Avgränsningen består tillika i ledarnas subjektiva upplevelse av värdegrundsinriktad 

ledarutbildning och värdegrundsarbete i generella termer. Att undersöka värdegrundsarbete ur 

ett lednings- samt brukarperspektiv hade kunnat skapa en bredare bild, något som tidsmässigt 

inte kunde låta sig göras i den här studien. Med hänsyn till studiens omfattning är 
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avgränsningen tillika geografisk i och med att den centrerats till Fryshusets verksamhet i 

Stockholmsregionen.  

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt. I denna första del, inledningen, formuleras bakgrund, 

kontext, syfte och frågeställningar och avgränsning. I den andra delen presenteras teori och 

tidigare forskning. I den tredje delen redogörs för metod och tillvägagångssätt. I den fjärde 

delen återfinns en integrerad resultat- och analysdel för att i den femte delen diskuteras och 

sammanfattas. Därefter ges förslag på framtida forskning. Slutligen, i den sjätte delen, finns 

det material jag har använt mig av sammanställt i referenslistan. 

 

2. Teori & tidigare forskning 

2.1  Teori: Weber om socialt handlande 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av det handlingsteoretiska perspektivet med sociologisk 

anknytning. I Ekonomi och samhälle 1 redogör Weber, föregångaren till perspektivet, för 

människors sociala handlande. Teorins utgångspunkt är den mening en människa lägger i sitt 

eller andras handlande. I begreppet handling ligger sålunda en betydelse av meningsfullhet i 

förhållande till värderingar och mål (1983), vilket anses relevant för mina frågeställningar 

baserat på att analysera och klassificera de drivkrafter, mål och värderingar medarbetare inom 

ideell sektor besitter. Teorin tjänar även till att belysa aspekter av ledarnas förhållningssätt till 

värdegrunden som sådan. Synen på människan som intentionell- avsiktligt inriktad mot sin 

omgivning och utför handlingar i syfte att nå de mål hon avser genomsyrar teorin. Den 

rationella människan anses handla avsiktligt och inte bara reflex- eller rutinmässigt (Granberg 

& Ohlsson 2011:36). 

 

Weber skiljer rationella handlingar från icke rationella handlingar. Till rationella handlingar 

räknar Weber målrationella- och värderationella handlingar. De målrationella handlingarna är 

Webers referenspunkt och inbegriper att uppnå ett visst mål på det mest effektiva sättet. De 

värderationella handlingarna kännetecknas av ett egenvärde i att utföra saker för den goda 

sakens skull oberoende resultat. Till de icke rationella handlingarna kategoriserade Weber 

handlande i traditionellt handlande som inbegriper vanor. Affektivt handlande hör även det till 

icke rationella i och med att handlandet styrs av aktörens aktuella känslotillstånd (Weber 
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1983:18). Handlingsmålen är indelade i intressen, värden och affekter. Aktören kan göra val 

mellan att följa sina egna intressen(makt), sträva efter att efterleva värden (exempelvis ideellt 

arbete, se till människovärde) eller att leva ut sina affekter och begär (ångest, glädje). Dessa 

tre mål är värderelaterade och bör ses i relation till ”situationsspecifika syften” (Weber 

1983:19-20). 

 

Webers grundtanke låg i ett behov av att förstå och tolka människor utifrån deras avsikter, 

värderingar och motiv. Vilket kan ses som en dubbel hermeneutik med utgångspunkt i att 

tolka andra människors tolkningar. Den sociologiska handlingsteorin kan ge en förklaring på 

hur social ordning upprätthålls och etableras. Den sociala ordningen konstrueras genom 

ömsesidigt socialt handlande, vilket kan förstås som att sociala ordningar formas när sociala 

relationer blir mer beständiga. Sociala relationer bör förstås utifrån flera individers handlande, 

i termer av att en aktör orienterar sig efter andras handlande (Weber 1983:229). Fenomenet 

kan även beskrivas som legitima ordningar inom vilka sociala strukturer såsom normer, lagar 

och värdegemenskaper och organisationer inbegrips. Dessa ordningar reglerar sedan hur 

aktörerna handlar – aktörerna i sin tur orienterar sitt handlande efter den ordningen, om den är 

legitim vill säga. Teorin kan därmed ses som ett exempel på hur värdegrundsarbete och 

normskapande kan användas i syfte att forma och reglera mänskligt handlande eftersom 

människors handlande styrs av återkommande vanor och mönster. ”Det är vanligtvis genom 

konventionella regler som blott faktiska regelbundenheter i beteendet, dvs ren sedvänja 

förvandlas till bindande normer som till en början med garanteras genom psykiskt tvång” 

(Weber 1983:229). 

 

Habermas har kommit att kritisera Webers empiriska analys av det moderna samhället, vilket 

han anser vara för målrationellt och instrumentellt. Han anser att perspektivet teoretiserar 

målrationella handlingar på bekostnad av värderationella handlingar. Värderationella 

handlingarna månar om mänskliga värden i termer av god omsorg trygghet, en utvecklad etik 

etcetera medan de målrationella enbart bör ses ur ett lönsamhetssyfte vilket kan vara skadligt 

för hälsan (1996:39). Ett klassiskt dilemma existerar mellan individens- och kollektivets 

rationalitet, vilka behöver samverka för en framgångsrik organisation. Individen är nödgad att 

vilja uppnå organisationens mål och organisationen är i behov av att ta till sig medarbetarens 

kompetens och erfarenheter (1996:40ibid). 
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Habermas begrepp ”kommunikativt handlande” berör en mänsklig och samhällelig rationalitet 

som bygger på en gemensam förståelse för rationalitet. Den gemensamma rationaliteten kan 

med andra ord ses som en överenskommelse kring grundläggande värderingar som ska ligga 

till grund för det goda samhället. Därmed riktar han ny kritik mot Weber när han menar på att 

människan även styrs av andra värden än de som enbart gynnar dem själva. Inom 

organisationsteori har dock kritik även riktats mot Habermas idealiserande teori som vissa 

menar inte kan utformas inom organisationer på grund av att denna kommunikation alltid 

kommer att störas av exempelvis makt och kontrollsystem (1996:42ibid). Kritik mot Webers 

teorier om rationellt handlande utgår likväl från Bourdieu som menar att val hellre bör 

härledas till symboliska värden än ekonomiskt rationella (1999:38).  

 

2. 2 Tidigare forskning 

Nedan följer exempel på tidigare forskning angående värdegrundsarbete inom ideell sektor. 

Det ur olika perspektiv, kategoriserade i olika teman. Vidare redovisas de definitioner av de 

begrepp som är mest relevanta för studien.  

2.2.1 Värdegrundade organisationer inom ideell sektor 

Enligt SOU 2007:66 (2007:183) skiljs det civila samhället från staten, den privata marknaden, 

familjen och hushållet. Ideell organisation fungerar som synonym till det som kallas 

civilsamhället. Det finns ingen juridisk term som täcker in alla associationsformer inom icke - 

vinstdrivande verksamheter men vare sig det rör sig om en stiftelse eller kooperation ska den 

drivas demokratiskt och ha ideella ändamål. Fryshuset är en organisation som går under 

beteckningen idéburen organisation och tillhör tredje sektorn. Civilsamhällets gränser är dock 

till viss del flytande och kan komma att förändras över tid.  

 

Filip Wijkström, som är stor inom forskning rörande civilsamhället, diskuterar statens 

strukturerande makt, som verkar på flera olika nivåer i sin bok Civilsamhället i 

samhällskontraktet. Staten avgör genom lagar vilka associationsformer som är tillgängliga. 

Därefter styr lagar som föreningsfrihet och tryckfrihetslagar möjligheten att driva flertalet av 

dessa organisationer samt hur bokföring och skattedeklaration ska bedrivas inom 

organisationsformen. Slutligen villkorar staten det finansiella stödet till civilsamhället (2012: 

292). Villkoren kan bestå i krav på intern demokrati, medlemsbaserad organisation, att 

organisationens syften är demokratiska eller förbud mot politisk aktivism. Det finns en 
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grundläggande vilja från statens sida att hålla civilsamhället politiskt obundet, vilket i stort 

sett är omöjligt eftersom det till viss del finansieras statligt och skapar statlig maktutövning 

över organisationen Den samhällsstrukturen bidrar oundvikligen till en beroendeställning och 

ofria föreningar. Alternativen är att staten inte ger något villkorat stöd eller resurser till 

föreningsväsendet utan att bidrag ges till alla laglig associationer (2012:293ibid).   

 

Ideell sektor kan utifrån ett politiskt mer vänsterinriktat synsätt betraktas som ett samhälleligt 

misslyckande eftersom staten inte kan råda för befolkningens skäliga leverne utan 

civilsamhället nödgas träda in. Utifrån ett högerpolitiskt perspektiv anses det istället vara 

övergripande positivt med en engagerad ideell sektor som frodas mellan den tröga staten och 

den lättvindiga marknaden (Arbetslivsinstitutet 2004:11). En empirisk studie av två av 

Fryshusets verksamheter Lugna Gatan och United Sisters kallad Mind the Gap redogör just 

för problematiken i att en bro byggs av en utomstående part, för att ungdomar ska kunna 

etableras i samhället.  Studien undersöker vilken roll den ideella sektorn kan spela när de 

offentliga insatserna fallerar och när marknadens mekanismer inte gynnar alla. 

 

EFI har lagt fram rapporten Särart och mervärde i den ideella sektorn- en studie av ledares 

syn på de idéburna organisationernas betydelse av författarna Wijkström och Hultén. Som 

inledningsvis nämnts visar rapporten att ideella organisationer i allt större utsträckning driver 

välfärdsverksamhet för samhällets räkning. Rapportens primära intresse är att försöka förstå 

ideella organisationer och vad som skiljer dem åt från andra aktörer på marknaden. Särarten 

de beskriver är viktig för att bevara och utveckla de särskilda dragen för att stärka den egna 

verksamheten (2006:8ibid). Från ledningens håll är det därför viktigt att främja personalen för 

att skapa en lönsam organisation med ett gott varumärke vilket Fryshusets satsning på 

ledarutbildningen kan utgöra ett exempel på. Värdegrunden kan då, i vidare mening, ses som 

ett instrumentellt redskap att ena personalen kring. Statistiska Centralbyrån presenterade 2003 

rapporten Föreningslivet i Sverige, som en sammanställning av två omfattande 

undersökningar som gjorts år 1992 respektive 2000, där de huvudsakliga målen var att 

undersöka engagemang och deltagande i föreningslivet. Rapporten visar entydigt på ett starkt 

svenskt intresse av att organisera sig (2003). En central aspekt av min studie berör vilka 

Fryshusledarna är, deras bakgrund och engagemang. Det intressanta är således hur det 

sammantaget kan komma att påverka ledarnas syn på värdegrundsarbete. 
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2.2.2 Värdebaserat ledarskap & etik 

Fryshusledarna deltar på en intern ledarutbildning i syfte att lära sig hur man leder efter 

värdegrunden. Sten Philipsson, forskare inom etik och värderingar definierar vad ett 

värdebaserat ledarskap kan inbegripa. För att leda värdebaserat krävs det att värdegrunden 

stämmer överens med ens egna etiska uppfattningarna och det fokuserar på handlingar, inte på 

beteenden. Det går även i linje med hur Fryshuset ser på människor de hjälper i termer av att 

det inte är människor som kan fördömas utan handlingar.  Handlingar föds ur ett val, 

värderingar bestämmer valet och motiverar människor att handla eftersom värderingar talar 

om vad som är viktigt att uppnå (2004:50). Det värdebaserade ledarskapet tar avstamp i 

värdegrunden och i den etik som finns inom organisationskulturen.  

 

Etik kan definieras som en systematisk mall om vilka handlingar som är rätta eller orätta. 

“Etik kan inte reduceras till ett antal regler eller normer utan bör snarare betraktas som ett sätt 

att förhålla sig och tänka. Etik bygger på klara och tydliga värden” (2004:30ibid). Människor 

ska vara inifrån styrda enligt det värdebaserade ledarskapet. Det innebär att egenintresse tas 

hänsyn till då det går ut på att få individen att göra sådan som gagnar verksamheten eftersom 

det på något sätt gagnar dem själva. Vilket kommer nära ett transformativt ledarskap, 

utvecklat av Försvarshögskolan som talar om utvecklande ledarskap som ska bestå av 

föredömligt handlande, personlig omtanke och ett inspirerande ledarskap (2004:48ibid). Det 

kan härledas till hur ledare på Fryshuset ska leda enligt värdegrunden. Ledarskapet ska med 

andra ord vara föredömligt och förebildsmässigt vilket i sin tur säger något om vem 

medarbetaren är och behöver vara. Vilka mekanismer ligger bakom att de har 

förutsättningarna att leda värdebaserat kan verka avgörande för organisationen i sin helhet och 

förklara dess särart.  

2.2.3 Organisationskultur & värdegrund 

Värdegrunden rena definition enligt NE lyder: ” De grundläggande värderingar som formar en 

individs normer och handlingar”. Värdegrunden som skapande av mervärde till 

organisationen blir alltmer viktigt på en mer konkurrensutsatt marknad och kan vara 

avgörande för en organisations framgång (Granberg 2011:191).  

Organisationskultur och värdegrund går hand i hand och det mångtydiga begreppet kultur har 

sedan 80-talet blivit mycket populärt inom organisationsforskning (Granberg 2011:190). De 

tolkningar som medarbetare och chefer gör skapar en kultur som bygger på gemensamma 
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föreställningar om vad organisationen är och hur en omvärld skapas. Enligt Granberg består 

företagskulturen av fyra delar: 

 

1. Att den är verklig, den finns i och är en del av organisationens liv, ett socialt kitt. 

2. Att den ofta anses som självklar-vilket den som inte känner kulturen snabbt blir varse, 

och därmed låser organisationen och människor i ”ta-för-givet-antaganden”. 

3. Att den är starkt styrande för till exempel beslutsfattande och starkt kontrollerande. 

4. Att den underlättar kommunikationen i organisationen (Granberg 2011:234ibid). 

 

 Sten Philipsson skriver i sin bok Etik och företagskultur-att leda med värden att yrkesetiken 

bygger på ett etiskt förhållningssätt. ”Att hjälpa och bistå andra människor i nöd förutsätter ett 

etiskt ställningstagande, en värdering”. Han redogör för att det i omsorgssektorn ofta får stå 

för självklart, något han menar är problematiskt. Det etiska förhållningssättet kräver ständigt 

ytterligare reflektion kring värderingar, oberoende av sektor. Han menar att det beror på att en 

organisation besitter flertalet kompetenser och det är samverkan dem emellan som kan bli 

problematiskt ur ett “leda med värden perspektiv”. Det kan finnas motsättningar och 

konflikter mellan de olika verksamheterna och det råder ofta naturliga spänningar mellan 

yrkesetik, företagsetik och personlig etik. Exempelvis kan prioriteringar från företagets håll 

skapa en inverkan på yrkesetiken och även den personliga etiken. Går dessa alldeles för 

mycket i klinch med varandra kan det leda till uppsägning (2004:22). 



                     9 

3. Metod och Data 

3.1 Kvalitativ metod  

Studien är till största del etnografisk, vilket innebär ”att man försöker närma sig den andres 

perspektiv på tillvaron, den andres utkikspunkt” (Ahrne & Svensson 2011:83). Etnografisk 

metod kan även beskrivas som mellanmänsklig metod vilken berör all interaktion människor 

emellan. Datainsamlingen består av fyra stycken empiriska transkriberade tematiska 

intervjuer med ledare på Fryshuset i Stockholm, observationsanteckningar, samt Fryshusets 

värdegrundsdokument. Den kvalitativa metoden tar avstamp i den enskildes upplevelse och 

syftar till att skapa en övergripande förståelse av ett specifikt fenomen. Tolkningsperspektivet 

leder in i den fenomenologiska kunskapsteorin där grunden består i att människans beteende 

och tankar betraktas utifrån hennes kontext och sammanhang. Hur vi "tar saker för givet" som 

strategi för att hantera vardagen (Berger & Luckmann 1966:153).  

 

Den fenomenologiska ansatsen kan även beskrivas i termer av första- och andra ordningens 

konstruktion där första ordningens konstruktion innebär att den världsbild aktörerna tar för 

givet speglas och förmedlas av författaren. Andra ordningens konstruktion pekar på 

forskarens förmåga att se helheten för att kunna beskriva ”socialt producerade meningar hos 

grupper” (Aspers 2011:47). För att höja abstraktionsnivå samt för att analysera resultat krävs 

att författaren kan införliva vetenskapligt teoretiska begrepp på det som studeras. Det är dock 

av vikt att man hela tiden återvänder till första ordningen konstruktion. Mitt tillvägagångssätt 

är mestadels induktivt som ett led i att arbeta enligt Grounded Theory (Ahrne och Svensson 

2011:15). Studien inbegriper även viss deduktion som bygger på en logik som man väljer att 

utgå ifrån, den teorin som gör det möjligt att praktisera empirisk forskning. Induktion innebär 

att teorier bildas utifrån empirin. Strategin kan sammanfattas med termen abduktion inom 

vilken induktion och deduktion växelspelar (Ahrne och Svensson 2011:15). De teorier som 

diskuterades i teorikapitlet angående värdegrund, värdebaserat ledarskap och 

organisationskultur samt Webers teorier om socialt handlande (1983) vägleder mig i min 

observation av fältet. Observationerna ger mig i sin tur möjlighet att specificera generella 

teorier.  
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3.1.1 Tolkning av dokument 

Fryshusets värdegrundsdokument utgör stommen varpå ledarutbildningen vilar. 

Värdegrunden är ett gräsrotsprojekt från medarbetarnivå och omfattar cirka 100 ord. 

Dokumentet redovisas i sin helhet i resultat/analysdelen. Återkoppling görs frekvent till 

värdegrunden, både i det sociala momentet ledarutbildningen, där dokumentet överförs och 

tas emot samt i de svar som informanterna förmedlar. I syfte att härleda det sociala till det 

formella görs en kvalitativ innehållsanalys av värdegrundsdokumenten i syfte att objektivt 

kategorisera övergripande teman. (Ahrne & Svensson 2011:68). 

 

3.1.2 Deltagande observation 

 Genom en kontakt på Fryshuset fick jag tillträde till en intern ledarutbildning vars syfte var 

att främja värdegrundat ledarskap. Tillträdet var ej helt oproblematiskt på grund av att det vid 

första tillfället upplevdes vara för känsligt att ha en utomstående person med. Under en åtta-

timmarsdag observerades upplägg på ledarutbildningen där cirka 15 stycken ledare från 

Fryshusets verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö deltog. Värdegrunden står i fokus 

och utbildningen är till för samtliga medarbetare på Fryshuset. Utbildningen är uppdelad på 

tre tillfällen, två dagar åt gången inklusive övernattning. Därefter följer en utvärderande dag 

cirka ett halvår efter sista utbildningstillfället. Jag valde att delta en av två dagar med skälet 

att de skulle byta spår till ett med innovationsinriktat perspektiv på ledarskap. Dag ett fick 

därmed anses tillräcklig som inblick i hur Fryshuset vill förmedla och integrera värdegrunden.  

 

Deltagande observation "att vara där" används inom flertalet discipliner för att gå in i sociala 

miljöer och "studera dessa utifrån deltagarnas perspektiv" (Ahrne & Svensson 2011:88). 

Observation av utbildningsupplägget var fruktbart för att uppnå en djupare förståelse för 

detaljerna i värdegrundsarbetet. Ett tillfredställande utgångsläge för kommande intervjuer 

gavs även eftersom frågorna kunde konkretiseras och blev således enklare att anknyta till, 

både för mig och för informanterna. Kärnan i vad en observation kan bidra med i en studie är 

en insikt i deltagarnas naturliga miljö, såsom de själva beskriver den. Vilket till viss del kunde 

uppnås genom de informella samtal som företogs. Insikten är ovärderlig för att författaren ska 

förstå och spegla fältet. Detta för att, med deras ord, förmedla det på en högre 

abstraktionsnivå i syfte att redogöra för vad det specifika kan vara ett fall av (Aspers 
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2011:111). Något som återigen uttrycker den första och andra ordningens konstruktioner i den 

fenomenologiska ansatsen. 

 

Den deltagande observationen var öppen och bestod i ett passivt deltagande, det innebar att 

jag höll en låg profil och var noga med att inte störa samtalet mellan deltagarna. Deltagarnas 

inkluderande förhållningssätt försvårade dock den ambitionen, särskilt när relevans låg i att 

skapa en trygg stämning (Aspers 2011:98). Sålunda kan det sägas att min passiva ansats en 

blandning av deltagande och partiellt deltagande observation (Ahrne & Svensson 2011:90). 

Anteckningar fördes fortlöpande gällande själva upplägget, gruppövningar, teman och så 

vidare. Det som sades av både utbildningsledarna, deltagarna, gästföreläsare samt det som 

uppkom i gruppdiskussioner antecknades framförallt med korta stödord. Mentala 

anteckningar fördes även vilka, direkt efter utbildningsdagen, utvecklades till en 

sammanhängande och konkret text. Slutligen kodades de transkriberade utskrifterna genom 

abduktion i lämpliga teman. 

 

Att observationen var öppen innebar att samtliga utbildningsdeltagare var informerade om 

studiens syfte samt anledningen till mitt deltagande. I den givna situationen krävs en 

reflektion kring den så kallade forskareffekten (Aspers 2011:66). Hur mycket jag som 

utomstående inverkat och påverkat mötesdeltagarna är vanskligt att ta ställning till men 

förhoppningen är att effekten inte blev allt för stor då deltagarna, inte märkbart, verkade 

störas av min närvaro. En liknande reflektion bör göras avseende mina förkunskaper och 

fördomar inom ämnet. För att inte påverka min analys av min förförståelse av ledarna som 

”eldsjälar”, gjorde jag mitt yttersta för att tolka det jag såg så förutsättningslöst som möjligt.  

   

3.1.3 Tematiskt öppna intervjuer 

Den kvalitativa intervjun är etnografisk ur den meningen att den följer samtalets logik trots att 

den bygger på en grundläggande teori (Aspers 2011:139). För att vidareutveckla och förstå 

vad jag hade observerat under utbildningen och för att ledarnas upplevelse av utbildningen 

skulle komma fram genomfördes intervjuer. Den tematiskt uppbyggda intervjuguiden bestod 

utav tre teman vilka syftade till att kartlägga informanternas bakgrund, syn på utbildningen 

samt deras upplevelser av värdegrunden i generella termer. I syfte att infria en avslappnad och 

trygg stämning samt att nå den ”historiska informationen” (Aspers 2011:96) ställdes initialt 

bakgrundsfrågor om deras nuvarande arbetssituation, biografi och deras allmänna 
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engagemang i arbete med ungdomar. Att det första temat var ett personporträtt bestod i en 

önskan att förstå det allmänmänskliga, anpassat till Webers handlingsteoretiska perspektiv.  

Med andra ord om en upplevelse av värdegrunden kunde härledas till någon aspekt av 

informanternas eller Fryshusledarnas personligheter.  

Efter hand ledde jag in informanterna på temat utbildningen för att utröna hur informanterna 

internaliserar och tolkar värdegrunden i relationen till utbildningens uppbyggnad. Slutligen 

utmynnade det tematiska förfarandet i att jag mer explicit kunde gå in på övergripande 

värderingsfrågor för att skapa en bild av deras generella förhållningssätt till begreppet 

värdegrund. Genom intervjuer ämnade jag att minska glappet mellan teori och empiri. Jag 

avsåg att förtydliga de insikter jag, genom observationen, erhållit angående vad det är som 

sker i en miljö där värdegrundsarbete bedrivs. Intervjufrågorna var ostrukturerade vilket 

innebar att informanterna fick svara öppet och min roll avgränsades i mångt och mycket till 

att agera lyssnare. Informanter hade i regel mycket att säga och verkade uppskatta att bli 

tillfrågade om sin situation. Ett användande av öppna frågor gav mig möjlighet att ställa 

följdfrågor beroende på de svar jag fick avhängigt min förkunskap. Ändringar i 

ordningsföljden gjordes även förlöpande om informanten redan besvarat frågor i tidigare svar. 

Förfarandet gav en god förutsättning till en fenomenologisk ansats (Ahrne och Svensson 

2011:15).  

Vad som kan kritiseras i intervjusituationen var att vissa frågor kunde uppfattas utvärderande, 

vilket inte var syftet. I efterhand kan kritik riktas mot att vissa av mina frågor var uppbyggda 

på ett sätt som gjorde det möjligt för informanterna att svara relativt slentrianmässigt. Min 

kontakt bidrog antagligen till att informanterna upplevde att de hade tid att ställa upp på 

intervjuer. Jag positionerade mig helt enkelt närmare informanterna eftersom jag, genom min 

kontakt, upplevdes som "en i huset". Nackdelen med det förfarandet kan ses utifrån det jag 

tidigare nämnde, med en känsla av utvärdering av utbildningen, vilket kan ha bidragit till att 

informanterna upplevde att de befann sig i en beroendeställning. Något som i sin tur kan ha 

upplevts som att de inte kunde svara ärligt av en rädsla att information eventuellt skulle kunna 

rapporteras vidare.  

 

En reflektion bör således alltid föras kring maktförhållandet och eventuell obalans mellan 

informanter och intervjupersonen, trots att jag var noggrann med att tala om mitt etiska 

förhållningssätt och att intervjun skulle ske på lika villkor. Mitt mål var att intervjun skulle 

vara mer som ett samtal in i ett led av att efterlikna det ideala samtalet (Aspers 2011:141). 

Samtliga intervjuerna ägde rum på Fryshuset, i de avskilda rum som informanterna 
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tillhandahöll och de fick själva i mångt och mycket avgöra tidpunkt eftersom jag var flexibel. 

Intervjuerna var enskilda och pågick i genomsnitt 40 minuter vardera, spelades in och 

transkriberades därefter. 

 

3.2 Flertalet metoder  

Att kombinera flertalet sätt att arbeta metodmässigt var i detta fall klart önskvärt för att skapa 

en holistisk bild genom att studera två sidor av myntet, det vill säga det normativa 

värdegrundsarbetet i form av dokument och ledarutbildning samt det empiriska i form av 

observation och intervjuer. Med andra ord kan det ses som att mening inte bara finns i orden 

utan ligger i dess praktik och visuella uttryck (Aspers 2011:113). Eller som Becker uttrycker 

det– att inte bara studera vad aktörerna säger att de gör utan också vad de faktiskt gör, 

eftersom dessa två inte alltid överensstämmer (2008: 82). En diskrepans mellan ord och 

handling är intressant utifrån att forskaren behöver tolka varför informanten väljer att sätta ord 

på en handling som i vid mening inte förekommer. Att det finns en diskrepans kan bero på att 

vissa teman kan vara svåra att sätta ord på (2008:114ibid). En annan möjlig teori är att 

personen anser en handling moraliskt klandervärd, vilket i min uppsats kan innebära att 

kritisera en värdegrund som de genom sin anställning accepterat. Genom handling (övningar) 

och under relativt ”fria” former på en utbildning var det dock enklare för informanterna att 

öppna sig i grupp och ställa sig mer kritisk än under en intervjusituation som skulle kunna ha 

uppfattats som aningen utvärderande. 

3.3 Urval 

Urvalet kom att styras genom ett kriterieurval, med grund i att informanterna skulle arbeta på 

Fryshuset samt ha deltagit på ledarutbildningen. Förmedling av kontakter är ett 

bekvämlighetsurval och styrdes även till viss del av vilka som hade tid att avsätta för intervju. 

Vad som än en gång bör problematiseras är beroendet av min kontaktperson vid val av 

informanter (Ahrne & Svensson 2011:42). Informanterna var fyra till sitt antal, inom ett 

åldersspann 30-50. Det var jämnt uppdelat mellan könen och två av informanterna hade annan 

etnisk bakgrund än svensk. Samtliga hade skilda befattningar men hade, eller arbetade för 

tillfället, med ungdomar på olika sätt. Becker redogör för urvalsproblematiken och det kan 

diskuteras om mitt urval är tillräckligt brett för att inkludera alla väsentliga fenomen i studien. 
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Urvalet kan ses som snedvridet vilket innebär att urvalet inte innehåller den mångfald som 

hade varit fördragsamt för en rättvis bild av fallet (2008:123).  

 

3.4 Validitet, reliabilitet och replikation 

Studien är en fallstudie med målet att studera hur ledarna upplevde Fryshusets interna 

ledarutbildning samt värdegrundsarbete generellt. Jag studerade således ett specifikt fall och 

befann mig i en lämplig kontext för att kunna besvara den forskningsfrågan. Det är till viss del 

fruktbart att resonera kring de olika kriterierna för forskningsdesign exempelvis om vi kan se 

Fryshuset som ett representativt fall för värdegrundsarbete inom ideell sektor. Kan det 

exemplifiera en generell kategori så bör vi se det som ett mått av extern validitet (Bryman 

2011:72). Den interna validiteten inbegriper kausalitetsbegreppet där frågan som ställs är 

huruvida den värdegrundsinriktade utbildningen upplevdes positivt på grund utav att ledarna 

var värderingstyrda personer innan eller till vilken grad utbildningen formade dem, med andra 

ord om det som säger sig mätas verkligen mäts.  Fyra stycken intervjuer genomfördes i en 

organisation med hundratals anställda vilket gör generaliserbarheten relativt låg. Ett avkall på 

generaliserbarhet är medvetet i en fallstudie där det högre syftet är förståelse och beskriva 

sakförhållandet för dessa personers upplevelser specifikt. Att även frysa en sådan social miljö 

för att studien ska ha ett mått av extern reliabilitet och således vara replikerbar kräver mycket 

av forskaren (Aspers 2011:253). 

3.5 Etiska överväganden 

Informanterna kontaktades initialt av personchef och sedan tog jag kontakt med dem via mail. 

Innan intervjun informerade jag om planerad tidsåtgång samt att informanterna var fria att 

avbryta intervjuerna närhelst de så ville, enligt samtyckeskravet. Deltagarna på 

utbildningstillfället, samt informanterna blev väl informerade om studiens syfte samt att deras 

medverkan kommer att vara konfidentiell (Vetenskapsrådet 2002:69). Detta genom de etiska 

förhållningsregler inbegripna i informationskravet och konfidentialitetskravet som antagits av 

Vetenskapsrådet (2002:12ibid). Informanternas namn är fingerade, en avvägning beroende på 

individskyddskravet och forskningskravet (2002:18ibid). Individsskyddskravet består i att 

skydda den individ som deltar i en studie från skada och kränkning. Forskningskravet avser å 

andra sidan att forskning ska ha ett mervärde samhället. Informanternas identitet anser jag inte 

vara relevant för frågeställningen, däremot bakgrundsinformation om var de jobbar anser jag 
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relevant utifrån att skapa en bild av komplexiteten i begreppet värdegrund och hur det kan 

tolkas beroende på vem man är och arbetsuppgifter man har, eftersom det skiljer sig åt. 

3.6 Kodning 

 I kodningsprocessen sorteras teman fram och klassificeringen är ett led i att urskilja mönster 

och identifiera ”mening” (Aspers 2011:113). Uppsatsens frågeställningar, Webers 

handlingsteori och värdegrundsdokumentet riktar in sökljuset på hur materialet ska kodas, i 

synnerhet de deduktiva koderna. De induktiva koderna tillkommer för att redogöra för 

intressanta fenomen som annars skulle ha fallit mellan stolarna. Anteckningarna från den 

deltagande observationen och intervjutranskriptioner kodades simultant med 

innehållsanalysen av värdegrundsdokumentet, vilket hämtats från Fryshusets officiella 

hemsida. Det transkriberade empiriska materialet lästes noggrant igenom i sökandet efter 

gemensamma nämnare samt de som talade emot teorin.  

 

Noteringar fördes i marginalen vilket slutligen mynnade i koder och teman som gav underlag 

för vidare diskussion. Sorteringen skapade ordning och reducering av materialet gav det dess 

skärpa för att kunna säga något innehållsrikt om fenomenet jag studerar (Ahrne & Svensson 

2011:205). Kodningen var nödvändig för att generera en analys, eller om man så vill, röra sig 

från första ordningens konstruktion till den andra ordningens konstruktion (Aspers 2011:57).  

Data bearbetades utifrån tre utvalda teman. Det första temat undersöker informanternas 

drivkrafter och motivation genom deras historicitet. Det andra temat kartlägger 

informanternas subjektiva upplevelse på ledarutbildningen samt dess utformning. Det tredje 

temat utreder informanternas allmänna inställning till värdegrunden samt vilka mekanismer 

som pekar på en diskrepans mellan teori och praktik. 

3.7 Återkoppling till fältet 

Deltagarna i studien har blivit erbjudna att få ta del av studien. 

4. Resultat 

Under följande avsnitt läggs till en början värdegrundsdokumentet fram för att sedan tolkas. 

Därefter presenteras observationsmaterialet i termer utbildningsdagens uttryck, ledarnas syn 

på utbildningen och värdegrunden i stort. Observationsmaterialet är sammanvävt med 



                     
16 

presentation och analys av intervjumaterialet. Resultatet har tematiserats utifrån 

frågeställningarna 

4.1 Värdegrunden som utgångspunkten i 

analysen. 

VISION 

“Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen” 

”Fryshuset har en unik värdegrund som värkts fram under Fryshusets snart trettioåriga 

historia. Värdegrunden är förankrad djupt ner i organisationen och började växa som ett 

outtalat regelverk för hur personer med olika värderingar, från olika ungdomskulturer och 

miljöer skulle kunna enas under ett och samma tak. Fryshusets värdegrund står för den 

handlingskraft som finns i hela organisationen och den starka övertygelsen om att all energi är 

positiv bara förutsättningarna finns för att rikta den åt rätt håll” 

Fryshusets värdegrund: 

“Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter 

fram individens inneboende kraft ” 

”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är 

nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss 

fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder ” 

”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och 

utveckla sig, oavsett bakgrund.” 

”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla 

motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.” 

(Fryshusets webbplats, visioner och värdegrund). 

 

Det karakteristiska i värdegrundens fyra huvudbudskap tolkas i syfte att sättas i relation till 

övrig empiri. Fryshusets värdegrundsdokument utgår innehållsmässigt från fyra stommar. Den 

första stommen redogör för hur  ledarna ska bemöta  "kunden". Det rör sig om att individen 

själv ska skapa förändringen och att ledaren ska möjliggöra det främst genom uppmuntran och 

stöttning. Nästa stomme redogör för rösten i samhällsdebatten och Fryshusets varumärke i 

tiden. Tredje stommen uttrycker att Fryshuset ska stå för öppenhet, inkludering och mångfald. 

Slutligen sammanfattar den fjärde stommen bemötande, problemlösning. Tillvägagångssättet 
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sker både genom gemensamma intressen och genom att tillmötesgå individens på individens 

egen planhalva, nämligen genom passioner.  

4.2 Intervjuer och deltagande observation på 

Fryshusets ledarutbildning  

Nedan presenteras material från intervjuerna samt från utbildningstillfället via den deltagande 

observationen. Avsnittet är strukturerat i tre stycken huvudrubriker som härleder direkt till 

studiens tre frågeställningar. Under 4.2.1 ges en beskrivning av intervjupersonerna, deras 

bakgrund och hur de ser på deras nuvarande arbete . Under 4.2.2 presenteras 

utbildningsupplägg i form av vilka övningar som genomfördes, inblick i ämnen som togs upp 

samt informanternas syn på utbildningen i förhållande till parametrar som exempelvis relation 

till kollegor, värdegrunden, högre chefer och kultur. Slutligen, under 4.2.3, behandlas och 

exemplifieras vad ledarna uttrycker som kan tolkas som kritik mot värdegrundsarbetet samt 

vad som explicit kan ses som en diskrepans mellan teori och praktik gällande 

värdegrundsarbete. 

15 personer från Fryshusets verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö deltog på 

utbildningsdagen. Fyra stycken intervjupersoner, som tidigare har genomgått utbildningen, 

framträder i avsnittet under fingerade namn: Mira, Sascha, Anders och Elin 

4.2.1 Beskrivning av Fryshusledarna, deras väg in i verksamheten 

samt mål och drivkrafter 

 

Mira, 42 år, lärare och mångårigt engagerad inom Fryshusets basketverksamhet. Valet att bli 

lärare gjordes sent eftersom hon, till en början, trodde att det var en omöjlighet på basis av 

hennes etniska bakgrund. Hennes kusin, med samma bakgrund, arbetade dock som lärare 

vilket sporrade henne. Mira känner igen sig väldigt mycket i de skoltrötta eleverna i och med 

att hon själv var skoltrött samt aldrig var en mönsterelev.  

 

  ”Jag valde Fryshuset som arbetsplats eftersom jag kunde identifiera mig med Fryshusets 

värderingar. Jag upplever att jag gör skillnad och bidrar till samhällsnyttan” (Mira). 

 

Mira uttrycker ett aktivt val av organisationens värdegrund samt en upplevelse av att arbetet 

fyller ett högre syfte. En tolkning av det kan vara det ideella engagemangets betydelse för en 

stark personlig identifikation med värdegrunden.  Webers handlingsteori om värderationellt 
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handlande belyser aspekterna om hur ledarna först och främst vill hjälpa andra och att 

resultatet kommer i andra hand. Något som vid en första anblick kan te sig självuppoffrande 

men som fortfarande har ett tydligt mål, vilket även kan härledas till ett målrationellt 

handlande. 

  

Sascha, 36 år arbetar på Lugna Gatan. Han har ingen formell utbildning och fick anställning 

på Fryshuset genom slumpen, en andra chans på grund av ett struligt förflutet. Han uttrycker 

kärlek och tacksamhet mot den organisation som han ser på som räddaren i nöden och han ser 

sitt jobb som en livsstil där det handlar om att göra det lilla extra som ingen annan gör. 

  

 "Inte vara så robot, inte bara köra på utan vi är människor som ibland måste hjälpa en vän att bära 

väskan hela vägen. Det är kul men det är svårt att vara klar eller nöjd med ditt jobb när du vill rädda 

världen” (Sascha). 

 

Sascha, i likhet med Mira, uttrycker en känsla av att fylla en lucka i samhället, vilken leder 

till en känsla av hög grad av socialt ansvarstagande. Engagemanget är stort och han brinner 

för att hjälpa andra. Fenomenet berättar även en historia om Fryshusets rekrytering och hur de 

räddar sina framtida medarbetare från utanförskap vilket i sin tur återgäldas med lojalitet från 

medarbetarna. 

  

 Anders, 51år och mångårigt anställd på Fryshuset. Han arbetar för tillfället med 

arbetsmarknadsprogram samt diverse sociala verksamheter och har ingen formell utbildning. 

Han arbetar inte direkt mot ungdomar utan är involverad i olika projekt som har med 

ungdomar att göra. Han trivs med möjligheten att vända på CV:et och efterfråga "passion” 

istället för kompetens och på den basis få till en passande anställning eller syssla för just den 

individen. Anders började själv att arbeta på Fryshuset genom en arbetsmarknadsåtgärd. Han 

beskriver det som att han "halkade in" och det kom att bli hans första fasta jobb som vuxen. 

 

 ”Jag låg risigt till och blev indragen i Fryshusets gemenskap” (Anders). 

   

Anders upplever att han gör en oerhörd skillnad för andra i sitt jobb. Han är politiskt sett 

emot fas-tre relationen men accepterar att det är på det viset i dagsläget. Trots att han ser det 

som en utmaning att hjälpa kan han känna en frustration i att alltid jobbar med människor som 

har varit långtidsarbetslösa, något som har skapat en håglös anda i dem. Den frustrationen 
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mynnar, enligt honom, i Fryshusets ekonomiska situation med de alltid för knappa resurserna. 

Han återger att det inte är för lönen som han jobbar där samtidigt som att han ser på 

Fryshusets koncept med att unga människor ska få göra det dem vill genom passion som 

vinnande. Att pengar inte är anledningen till att arbeta på Fryshuset ofta nämns i förbifarten 

kan förklaras i termer av obetalt engagemang samt genom ett värderationellt handlande. 

 

Elin, 33 år och involverad i projektet Nätvandrarna och andra projekt rörande psykisk ohälsa. 

Numera är hon sedan länge anställd på Fryshuset där hon till en början arbetade som volontär 

efter att hon själv varit sjukskriven för psykisk ohälsa och inte fick några jobb. Hon ville 

hjälpa andra människor i samma situation som hon själv och talade därför med "United 

Sisters", där hon var volontär, om hon kunde få starta ett projekt genom dem och resten är 

historia. Hon upplever att hon gör stor skillnad när hon i sin tjänst möter ungdomar med 

psykisk ohälsa.  

 

”När jag själv började må bättre var det viktigt för mig att göra en insats för andra” (Elin). 

 

Känslan av att göra skillnad i arbetet samt att ha fått något och vilja ge något tillbaka kan ses 

som gemensamma nämnare för samtliga intervjupersoner. Lojalitet och tacksamhet mot 

Fryshuset, som vissa av intervjupersonerna samt utbildningsdeltagarna anser sig ”räddade” av 

är därmed centralt i sammanhanget. Den bakgrunden och de tidigare erfarenheter som flertalet 

anställda på Fryshuset besitter kan säga något om hur värdegrunden internaliseras eller inte 

hos ledarna. Och det kan åter igen härledas till Webers värderationella handlande i termer av 

att välja att sträva efter att handla värderingsmässigt och inte för egen vinnings skull. 

4.2.2 Utbildningens upplägg & dess betydelse för ledarna 

 

I stora drag utgjordes utbildningens upplägg av gruppövningar där ledarna fick i uppdrag att 

blicka tillbaka på föregående utbildningstillfälle, diskutera vad de hade tagit med sig samt vad 

de upplevt som allra viktigast. Varje grupp redovisade sedan vad de hade kommit fram till i 

helgrupp, för att skapa en bredare diskussion. En punkt på schemat kallades ”Förhållningssätt 

– Fryshusets förlåtande syn” vilket innehöll att en samtalsledare (M), som själv arbetar på 

Fryshuset, berättade om sitt pågående arbete med polismördaren Jackie Arklöv. Samtalet 

syftade till att problematisera värdegrunden samt Fryshusets dogm och varumärke att tro på 

människan - att alltid ge en andra chans. Arklöv ber Exit om hjälp från fängelset och Exit 
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väljer att hjälpa honom. Exit är en verksamhet, inbäddad i Fryshuset, som stöttar bland annat 

avhoppade nazister att ta sig ur kriminalitet och ge dem ett nytt sammanhang. Exit tar sig an 

honom trots att det är många på Fryshuset som anser att Arklöv, grundat på hans grova 

förflutna, är en person som Fryshuset inte bör befatta sig med utan istället ta avstånd ifrån. 

Således fick M inget stöd av kollegor i sitt arbete med honom. Slutligen genomfördes 

övningen ”Hur lever vi förhållningssättet?” med syfte att medvetandegöra Fryshusets 

förhållningssätt samt ”risken” med att lägga in sina egna värderingar istället för värdegrunden. 

Ledarna skulle ge konkreta exempel på när en medarbetare har lett enligt värdegrunden men 

stött på motstånd från kollegor. Därefter skulle de ta fram strategier för att förebygga att 

kollegor möter motstånd trots att de leder utifrån värdegrunden.  

 

En positiv aspekt med utbildningen, enligt ledarna, var att en utvärdering med chefen 

genomfördes i mötesform istället för genom en enkät. Den tydliga återkopplingen från chefen 

bidrog till att utbildningen kändes extra viktig och bra att delta på anser Mira. Trots att 

värdegrunden i ord känns abstrakt uppger hon att de jobbar enligt den, hela tiden.  

 

"Ingen normal människa kan väl motsätta sig värdegrunden, den är ju självklar egentligen. Vår chef 

är en riktig förebild för oss. Han kan leda oss tillbaka till värdegrunden när vi försvinner in i 

känslornas värld. Så ledningen tar verkligen värdegrunden på allvar. Det måste de liksom, annars 

tappar vi ju vårt varumärke. Och värdegrunden är ju vårt varumärke. Jag menar vi är skitstolta att 

inte vara som andra företag. Här gör vi tvärt om och ger människor en andra chans så att de kan 

ändra sig. Dörren är liksom aldrig stängd... Men vad vi lärare behöver tänka på är att skollagen står 

över värdegrunden som policydokument” (Mira).    

 

Chefen tolkas här som nyckelfaktor till att värdegrunden är så pass integrerad eftersom 

han är så engagerad och lever värdegrunden själv. Fryshusets identitet poängteras åter i 

likhet med värdegrunden som varumärke. Elin upplevde utbildningen som ärligt menad 

och att ingen försökte pådyvla dem något eller säga åt dem hur de tänker. Hon tror att 

ledningen har fått mycket information genom att skicka sina ledare på 

värdegrundsutbildning, även information som de inte hade räknat med. Den satte många 

stenar i rullning. Utbildningen kan härmed ses som en påkostad utvärdering för hela 

Fryshuset och som en strategi för att skapa en helhetsbild av hur det fungerar i hela 

organisationen för att undvika alienering verksamheterna emellan. 

En annan aspekt som flertalet deltagare lyfte fram var att det tyckte att det var kul att leka, 

trots att många hade varit skeptiska till en början. Under första utbildningstillfället blev de 
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utsatta för sina egna fördomar och det krävdes mod att erkänna dem och lekandet hade fått 

dem att komma närmare varandra och på så sätt även kunna öppna sig för varandra. Sascha 

upplevde utbildningen till en början som skrämmande, eftersom det var en kontext som han 

inte var van vid och han kände sig till en början exkluderad. 

      

”Det kändes för proffsigt och akademiskt för mig” (Sascha). 

 

Sascha uttrycker att han aldrig tidigare talat om känslor, inte ens med vänner. Han var stolt 

över att ha övervunnit rädslan att öppna sig för sina kollegor. Även om han inte kände dem så 

infann sig ett klimat som gjorde att de upplevde att de kunde lita på varandra. Anders 

upplevde, i likhet med Mira och Sascha att utbildningen var bra i syfte att skapa en relation 

till sina kollegor. Han fick en självinsikt om hur andra uppfattade honom, både i positiva och 

negativa termer. Överlag var det en ego- boost, han kände sig värdefull och uppskattad. 

Övningarna gav en reflektion över varför just de hade kommit till Fryshuset - som en slags 

bekräftelse på att man är bra som man är, att man passar in. 

 

Värdegrunden är som ett verktyg att använda sig av när man fastnat, något att luta sig emot. 

Utbildningen fick oss att förstå att man alltid måste prata värdegrunden för att hålla den levade, och 

för att den går att tolka olika” (Mira). 

 

Värdegrunden signalerar därmed trygghet för Mira, som tror att de som har deltagit på 

utbildningen numera leder enligt värdegrunden även om de gör de på olika sätt. Elin beskriver 

värdegrunden som skön att luta sig tillbaka mot för att just slippa ta ställning. Elin upplever 

dock att kollegorna behöver påminna sig själva om varför just de hade sökt sig till Fryshuset 

och vad de vill uppnå yrkesmässigt. Enligt henne är det viktigt att kollegorna inser att om man 

ska jobba på Fryshuset så måste man ställa sig bakom värdegrunden. Sascha upplever i likhet 

med Mira och Elin att han fick verktygen för att leda enligt värdegrunden, exempelvis kunna 

styra samtalet med en värd när han tidigare hade "lett på känsla". Vidare betraktar han 

värdegrunden som ett koncept som han i grunden tror på och som ger honom glädje.  

 

"Värdegrunden finns inom mig. För mig handlar det om att gå i eld och även när Fryshuset har 

glömt värderingarna och är som sämst är vi ändå bäst"(Sascha).        

 

Sascha uttrycker, i likhet med samtliga intervjupersoner, yrkesstolthet och engagemang samt 

en stark tro på Fryshuset som verksamhet och koncept. Det kan tolkas i termer av hur ”den 
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mänskliga faktorn" och vad ledarna har i bagaget har betydelse för hur ledarna kan 

internalisera värdegrunden. 

 

”Även om jag varit med och utformat och finslipat på värdegrunden så blev den liksom sann, blev på 

riktigt genom utbildningen.  Jag känner att jag är en del av värdegrunden, därför bryr jag mig inte så 

mycket om det finstilta, det kanske är på gott och ont, eventuellt gör jag fel (skratt). Jag tror att 

varför vi på Fryshuset har så lätt att till oss värderingar är att många av oss aktivt har sökt upp de 

här värderingarna. Även om jag själv inte har gjort det så är det så. Så jag vet att Fryshuset har 

mycket gratis där jämfört med andra organisationer Fast ibland har vi en mycket speciell jargong 

här, det är som att vi lever i vår bubbla. Kanske är det den jargongen som är värdegrunden eller så 

kanske värdegrunden skapar jargongen, det vet jag inte” (Anders). 

 

Sascha och Anders upplever sig till viss del vara värdegrunden förkroppsligad. Ett fenomen 

som kan vara en förklaring till hur de förhåller sig till värdegrunden vilket även sätter fingret 

på tanken om en svårighet med att integrera en värdegrund inom en i grunden värderingsstyrd 

organisation. En värdegrundsinriktad utbildning kan därmed, ur en synvinkel, betraktas som 

överflödig, eftersom värderingsstyrda ledare eventuellt blir mer obenägna att ta till sig 

värdegrunden. Det är dock svårt att med säkerhet tolka in om det förhåller sig så och hur 

avgörande det är för ledarnas relation till värdegrunden. Det som framgår är ett uttryck för 

personer som anser sig värderingsstyrda samt en diskrepans mellan att faktiskt anse sig arbeta 

värdegrundsmässigt utan att för den skull följa ett finstilt värdegrunddokument. Det 

karakteriserar i slutändan ledare som inte arbetar utifrån en gemensam värdegrund utan 

utifrån sin egen, vilket i sig berör frågan om tolkningsföreträde. 

  

 

Elins upplevelse av utbildningen kan kontrasteras en aning mot de andra intervjupersonernas i 

och med att hon uttrycker att hon inte lärde sig så mycket. Däremot upplever hon i likhet med 

samtliga intervjupersoner att det var nyttigt att få träffa kollegor, reflektera i grupp, få med sig 

vissa verktyg att ta med sig som Fryshusledare och ett sammanhang.  

 

”Min första tanke var att utbildningen inte var relevant men efteråt tyckte jag att den var skön och 

bekräftande. Den speglade liksom mig som person i och med diskussionsövningarna vi gjorde som 

gav utrymme för känsliga ämnen. Utbildningen i sig inte så viktig för mitt praktiska arbete men 

däremot kändes den givande på andra plan" (Elin). 

 

En viss skepticism till värdegrundsutbildningen uttrycks därmed av Elin. Skepticism mot 

värdegrunden reflekterades även under utbildningsdagen då värdegrundsarbete, vid ett 
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tillfälle, omtalades som något sektliknande. Ett organisatoriskt dilemma är att seminarier, 

föreläsningar och sådant har en tendens att falla mellan stolarna, glömmas bort, bli onödig 

tidsspillan och således en kostnad för organisationen. Ledarutbildningens betydelse för 

värdegrundens implementering är även i detta fall svår att mäta och bör, efter analys av 

ledarnas utsagor, snarare betraktas som ett framgångsrikt synliggörande av personalen. Samt i 

termer av en organisation som ser en vikt av att identifiera medarbetarna med 

organisationskulturen.  

. 

4.2.3 Diskrepans mellan teori och praktik 

   

 Även om informanterna uttrycker utbildningen och värdegrunden överhängande i positiva 

ordalag förekommer dock vissa uttryck som tyder på svårigheter. Vilket i en vidare 

bemärkelse kan ses i termer av diskrepans mellan värdegrunden och den praktiska 

verksamheten. Ett fenomen som tydligt framträder efter att M har berättat klart sin historia om 

Arklöv är att flertalet deltagare uppger att de har upplevt motstånd från kollegor då de själva 

har lett enligt värdegrunden. De beskriver ett visst mått av dålig anda och tråkig attityd bland 

kollegor när de själva bedömt situationen som överkomlig och när de har lyckats ge 

individerna som de har hjälpt en känsla av sammanhang i förebyggande mening. De förklarar 

det med att vissa kollegor är rädda för att bidragsgivare ska dra sig ur om Fryshuset hjälper 

eller anställer vissa personer. De utsagorna tyder på att det inte är självklart vem man ska 

hjälpa och vem som bör få en andra chans på Fryshuset. Den påstådda rädslan för hur interna 

och externa aktörer ser på Fryshusets arbete kan kännetecknas av en kommersialisering av 

ideell sektor och en ökad konkurrensutsatthet. Det finns en osäkerhet hos ledarna i och med 

att de inte vet vad som förväntas av dem alla gånger. 

 

"Problemet ligger i skillnaden mellan hur värdegrunden kommuniceras och hur man faktiskt lever 

den". För vissa kollegor är det fortfarande ord på ett papper och de behöver lära sig att omsätta 

värdegrunden i praktiken i ännu högre grad än nu. Problemet är att alla tolkar värdegrunden på sitt 

sätt" (Elin). 

 

Elin uppmanar till att värdegrunden inte får vara ett ord på ett papper utan måste sitta 

väggarna, vilket samtidigt kan ses som en önskan om en mer totalitär och likriktad värdegrund 

och kultur. Hon betonar den grundläggande svårigheten i att jobba med utsatta människor och 

människor som har utsatt andra, något som många gånger är ett läskigt arbete.  
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"Värdegrunden i sig är väldigt basic där vi säger att alla ska ta hand om alla och ha en öppen 

dialog. Men att sedan ta in dessa människor, ge dem vad de behöver och lita på att det skall bli bra, 

är en annan sak. Fryshusandan är läskig, jobbig och svårbehärskad ibland. Det är lättare att stänga 

en dörr än att öppna den” (Elin). 

 

Elin berättar att det ibland brister i att människor inte kan hänge sig helt eftersom det ställs så 

höga krav på dem. Fenomenet pekar på den sociala press ledarna kan känna men även det 

självklara i att jobbet blir för påfrestande, även för engagerade människor. Engagemang kan 

inte råda bot på allt och kan göra att referensramarna till viss del krymper. Hon pekar på 

Arklövdilemmat och menar att Fryshusets personal skulle må bättre av att ifrågasätta sig 

själva angående om man som individ klarar av att leda enligt värdegrunden, just eftersom att 

värdegrunden är så tung. 

  

”Att arbeta på Fryshuset är en identitet. Kan inte medarbetarna skriva under på värdegrunden 

behöver de kanske inse att det inte är rätt arbetsplats för dem" (Elin). 

 

Elin beskriver värdegrunden som utmanande och kravfylld. Ur ett organisatoriskt perspektiv 

kan värdegrundsarbete ses som en kontrollfunktion i termer av att om man inte kan förlika sig 

med organisationens värderingar så är den sociala pressen hög vilket tvingar individen att 

göra ett aktivt val mellan att stanna eller gå. Om värdegrundsarbetet belyses utifrån det 

perspektivet kan det ses i termer av att bekräfta rätt beteenden samt att bestraffa fel beteenden 

i ett led att kontrollera medarbetarna.     

 

Diskrepans förekom även enligt vissa ledare när Stadsdelsförvaltningens roll diskuterades 

under utbildningsdagen. Stadsdelsförvaltningen, som finansiär till verksamheter på Fryshuset, 

hindrar exempelvis hiphop-grupper som Kartellen och Labyrint från att spela på Fryshuset. 

Det tåls att sägas att de båda banden skildrar kriminalitet, livet i förorten och sociala problem. 

Stadsdelsförvaltningen (klossen) lägger sig alltså i Fryshusets verksamhet. Huruvida det är 

förenligt med Fryshusets värdegrund om att ungdomar gör och vuxna möjliggör, att unga ska 

växa genom passioner och så vidare var frågor som diskuterades. Flertalet ledare ansåg att 

banden, som efterfrågades, skulle stärka ungdomarnas upplevelse av Fryshuset som en plats 

för dem. Vilket skulle ligga i linje med Fryshusets värdegrund - att skapa en kontext för 

ungdomarna där de blir respekterade för sina intressen och tagna på allvar. Ledarna upplever 

därmed att de inte kan leda enligt värdegrunden, även om de så vill, eftersom högre makter 
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styr. Den frustrationen kan ses som kritik mot externa aktörer men även internt i indirekt form 

till ledningen. Helt enkelt direktiv som kommer uppifrån och inte är förankrat i arbetets 

verklighet och försvårar för ledarna att leda värderingsmässigt. Värdegrunden kan här istället 

ses baserad på en politiskt korrekt retorik, och ansiktet utåt som ska visas upp för allmänheten 

i syfte att stärka arbetsgivarens rykte och image men även ett uttryck för tredje sektorns 

beroende av staten. Utsagan är även talande för ett värdegrundsarbete som står och väger 

mellan tre ben. Det är ledningen, det är kunder/brukare och medarbetare och inflytandet från 

intressenterna i processen angående värdegrunden bör problematiseras. 

 

Den ovannämnda problematiken med yttre påverkan på värdegrunden kan även hämtas ned 

till inneboende problem med diskrepans mellan teori och praktik gällande värdegrunden. 

Under utbildningsdagen uppkom klagomål från skolans personal om att eleverna inte är 

inbegripna i värdegrundsarbetet. De ifrågasatte om värdegrunden verkligen fungerar i 

praktiken när rasism var något de ansåg ökade bland ungdomarna. Ungdomarna skojar på ett 

visst sätt vilket gör att det blir allt svårare att följa jargongen samt referensramarna för en 

lärare i dagsläget. De efterfrågar bättre redskap i att möta unga över generationerna samt 

kunna bemöta rasism på en bra nivå med ungdomarna. 

 

Ett annat perspektiv lyfts under utbildningsdagen när deltagarna enas om att vissa 

verksamheters starka kultur kan försvåra värdegrundsarbetet. Lugna Gatans verksamhet tas 

upp som ett exempel på en stark intern kultur där i bland motsättningar uppstår mellan arbete i 

praktiken och värdegrunden. Det finns en tendens inom verksamheten att det skapas en 

relativt inskränkt anda och att Lugna Gatan internt inte har en mångfald utan snarare består av 

homogena subgrupper. Detta både på gott och ont och de beskriver att det krävs en viss typ av 

ledare för att göra jobbet vilket gör att den personen kan bli mycket svår att ifrågasätta. 

Utsagan är problematisk eftersom Fryshusets grundstryka ska vara just mångfald. Fryshuset 

har utforskat strategier för att handskas med pluralism vilket även ses som deras 

konkurrensfördel. En konkurrensfördel som samtidigt kan verka hämmande för 

organisationen om det blir för insnöat med en ogynnsam intern jargong i fler verksamheter än 

Lugna Gatan.  

 

Mer samverkan verksamheterna emellan efterfrågas eftersom uttryck ges för att Fryshuset 

ibland upplevs som hierarkiskt, opersonligt och alienerande. Diskussionen kan uppfattas som 

ett missnöje och en signal på att Fryshuset har svårt att hitta en bra struktur för 
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värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten vilket kan förklaras med svårigheten 

att utforma manualer för tillvägagångsätt i arbetet med ungdomar eftersom varje situation är 

unik. Utbildningen kan då förstås i termer av ledningens medvetenhet kring en sådan 

problematik. Ledarnas strategierna  verkar således vara att lära ut hur medarbetarna kan stödja 

varandra när problem uppstår samt vid konfliktsituation, det genom ett implementerande av 

en gemensam värdegrund. Genom att föra samman olika enheter inom huset, 

ekonomiavdelning möter Lugna Gatan och så vidare, skapas förståelse för varandras 

tillkortakommande och bidrar till en helhetskänsla. 

5. Sammanfattande diskussion & 

slutsats 

För att besvara studiens frågeställningar förs en generell diskussion om det empiriska 

resultatet, vilken ska borga för att åskådliggöra fenomenet eller fenomenen bakom det 

specifika fallet. Avslutningsvis kommer en diskussion att föras beträffande studiens bidrag 

samt hur resonemanget kan vidareföras.  

Fryshusets värdegrund ämnar spegla Fryshusets skilda verksamheter samt profilera Fryshuset 

utåt marknadsförings - och varumärkesmässigt. Kartläggningen av fryshusledarnas 

personligheter fördjupade analysen angående den betydelse som ledarna tillskriver 

utbildningen och värdegrunden. Något som även kunde indikera utbildningens effekt på hur 

värdegrunden integreras. Slutligen kunde jag yttra mig angående föreliggande diskrepans 

mellan värdegrundens teoretiska utformning och hur den i praktiken efterföljdes. Empirin 

utgjordes av observation av ledarutbildning, intervjuer samt en innehållsanalys av det 

officiella värdegrundsdokumentet. 

 

Vem är personen bakom Fryshusledaren? Drivkrafter/motivation & 

målrationellt/värderationellt. Relevans låg i att undersöka vilka personerna var som skulle ta 

till sig värdegrunden i syfte att urskilja karaktärsmässiga mönster. Utan att generalisera till 

andra fält kan resultatet sägas vara homogent på basis av informanternas historicitet. 

Fryshuset är en arbetsplats där det som individerna gör för pengar stödjer det arbete de gör av 

andra anledningar. Dessa anledningar är exempelvis att Fryshusledarens yrkesroll är tätt 
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sammankopplad med hens identitet, till exempel beroende på personliga intressen, egna 

resurser och tidigare erfarenheter.  

 

Informanterna talar om sitt handlande utifrån värderationella grunder – ett värderationellt 

handlande inbegriper ett inbyggt ansvar att hjälpa dem som har det sämre. Lojaliteten, 

tacksamheten och tilliten ledarna känner gentemot organisationen är gemensam nämnare som 

skapar förutsättningar för att ta till sig värdegrunden. De upplever ett moraliskt behov av att 

återgälda något man fått samt att göra rätt för sig. Det faller sig naturligt för ledarna att leda 

enligt värdegrunden beroende på arbetsuppgifternas naturliga värderingsstyrning. 

Tillvägagångsättet är därmed inte instrumentellt eftersom ledarna följer sin ideologiska 

övertygelse utan att tänka på konsekvenserna, och utan att ha specificerat ett mål, vilket, 

enligt Weber, kännetecknar en värderationell aktör. Eftersom ledarna så tydligt talar om hur 

de vill hjälpa och bidra gör sig även Webers målrationella handlingar gällande, det utifrån att 

de, omedvetet eller medvetet, handlar för att uppnå det målet. Det bidrar då till deras inre 

välbefinnande, vilket snarare får klassas som målrationellt ur den synvinkeln. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Fryshusledarna är simultant värde-och målrationellt 

handlande människor, vilka personligen aktivt valt att hjälpa andra människor, beroende på 

exempelvis tidigare erfarenheter och egna resurser. 

  

Webers teori om det sociala handlande följer i liberala strömningarna om individer som fritt 

handlande och i position att forma sin egen framtid. Fryshusets värdegrund går i samklang 

med de värderingarna och är formad efter att främja individens förtjänster i termer av att 

ungdomars idéer och kreativitet (passioner) aktivt kan styra deras livsvillkor. Betoningen kan 

vid en första anblick ligga på social handling, inte på strukturer. De sociala strukturerna är 

dock i högsta grad närvarande inom organisationen. Faktorer som indikerar på sociala krafter 

utanför ledarnas kontroll är det missnöje ledarna riktar mot externa aktörerna, den sociala 

pressen och organisationshierarkier. Webers traditionella handlande kan förklara det 

vanemässigt handlande hos ledarna, särskilt i termer av att uttrycka ordet ”hjälpa” istället för 

att ”förverkliga” ungdomar. Det kan indikera att ett traditionellt värdebaserat ledarskap är 

djupt rotat hos ledarna oberoende värdegrund och värdegrundsarbete. Förutsättningar att ta 

emot och leda enligt värdegrunden är därmed en rekryteringsfråga. Den värderingsmässiga 

och kompetensmässiga mixen är den bärande faktorn, och det subkulturella kapitalet hos 

ledare inom exempelvis Exit och Lugna Gatan är oumbärligt. Det motsätter till viss del teorin 

att värdegrunden är ett system som skapar kollektiva värderingar. det kan lika gärna vara 
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människor med samma värderingar, med eller utan manifesta och maktskapande system, 

såsom en värdegrund.  

 

Utbildningens vikt och betydelse för att leda enligt värdegrunden är svår att mäta med 

bestämdhet. Studien har snarare kunnat mäta de rådande uppfattningar om ledarnas 

upplevelser av vilka aspekter av värdegrundsarbetet som kan realiseras i praktiken. 

Utbildningen, som är en stor satsning från organisationen, fungerar mer märkbart som ett sätt 

att synliggöra personalen och lyfta problem över lag. Ledarna fick chansen att lära känna 

varandra vilket minskade alieneringen mellan de olika verksamheterna. Samspelet mellan 

individens personlighet och utbildningens effekt kan sägas ha att göra med tidigare 

erfarenheter samt utbildningens internas anknytning. Ledarens karaktär och moraliska 

egenskaper är överensstämmande med Fryshusets värdegrund initialt beroende på antingen ett 

omedvetet eller medvetet val av värdegrunden. Den samstämmigheten är även avgörande för 

att leda värdebaserat, i enlighet med Webers handlingsteori.  

 

Värdegrund & organisationskultur går hand i hand och det konkreta fallet med Arklöv kan 

exemplifiera hur kulturen kan skapa en skiljelinje mellan kollegor. Negativa sanktioner från 

kollegor trots ett värdegrundsmässigt agerande tolkas i termer av otydlig gränsdragning som 

skapar osäkerhet hos medarbetarna och en tydlig aspekt av diskrepans mellan teori och 

praktik. Kulturens inverkan på hur ledarna ser på värdegrunden antyder en värdegrund som 

inte skapar diskussion utan istället verkar begränsande och kontrollerande, vilket i viss mån 

hotar den enskildes integritet. Förhållningssättet är då mer exkluderade än inkluderande och 

tolererande eftersom en rädsla för sanktioner från kollegor beskrivs oavsett man agerar enligt 

värdegrunden eller inte. Fenomenet kan vara ett uttryck för både en för svag och en för stark 

värdegrund och den gemensamma värdegrundens negativa och positiva aspekter.  

Det kan antas att det ser annorlunda i en organisation som är mindre värderingsstyrd än 

Fryshuset. Det självständiga, ansvarsfyllda arbetet, den unika kompetensen, låglönesektor är 

organisationens dynamiska kraft av olikheter, mångfald och olika drivkrafter vilka kan skapa 

konflikter och dränera organisationen på energi, om alla drar i liknande riktning. À Fryshusets 

vägnar är det sålunda kritiskt att personalen strävar efter samma mål eftersom personalen är 

deras särart med vilka de skapar samhällsnytta (mervärde).  

 

Konkurrens: Ideella sektorn går in och konkurrerar på fler planhalvor och Fryshuset är 

beroende av bidragsgivare och sponsorer vilka därmed är angelägna att ha ett finger med i 
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spelet om vilka vägval som Fryshuset gör. Bakgrundsinformationen vävs således in i ett 

hypotiserande om bidragsgivares påverkan på författandet av värdegrunden samt hur den 

följs. Effekten blir negativ för ledarna vilket i sin tur drabbar ungdomarna, som en aspekt av 

diskrepans mellan teori och praktik. Eller när värdegrundens sociala mening går i klinch med 

den ekonomiska meningen, eller vinningen.  Något som slutligen kan skapa en diskrepans 

mellan företagsetik och yrkesetik (Philipson 2004:25). 

  

Slutligen är kärnan i den här studien de begränsningar och möjligheter som värdegrunden 

utgör. Min slutsats, efter analys av empiri, är att diskrepansen mellan teori och praktik till 

största del utgörs av en konflikt i skärningspunkten mellan en mer konkurrensutsatt marknad 

och den enskildes altruism. Värdegrundsarbete inte är allena saliggörande för integrering av 

värdegrunden utan flertalet externa och interna faktorer spelar in. Personalens inneboende 

värderingar och deras naturligt instinktiva agerande, Fryshusets särskilda rekrytering samt 

arbetsuppgifternas karaktär gör att värderingar står högt i kurs. Studiens bidrag kan därmed 

ses i termer av en uppmaning till civilsamhället: Samhällsnyttan eller mervärdet bör fortsatt 

ligga i idealitet och medmänsklighet för att kunna möta de utsatta och marginaliserade 

grupperna i samhället.  

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

De begränsade resurser till trots, i form av tid och textutrymme, är det min förhoppning att 

denna uppsats har bidragit till att skapa en initial bild av värdegrundsarbete inom ideell sektor 

och ledarnas upplevelse av detsamma. Jag kan inte säga något om hur värdegrundsarbete 

skiljer sig åt inom ideell sektor i jämförelse med privat- och offentlig sektor då denna studie 

inte är av det jämförande slaget, vilket hade varit intressant i vidare forskning. Faktorer som 

klass, arbetslöshet, segregation, politik och välfärd förklarar det samhälleliga behovet av 

organisationer som Fryshuset. Är behovet ett uttryck för en mer individualiserad politik, en 

urholkad välfärd eller ett funktionellt system av aktörer? Maktutövning från stat är aldrig 

neutral (Wijkström 2012:293) och framtiden för ideell sektor är eventuellt under omvandling.  

En undersökning av relationen de olika sektorerna sinsemellan, ur ett maktberoende synpunkt 

hade varit önskvärt. Civilsamhällets funktion ideologiskt sett - Fryshuset värdegrund 

implicerar liberala strömningar i form av att individen ska göra det själv, åt var och en efter 

egen förtjänst-anda. Kan det tyda på en värdeförskjutning i samhället? Att individen numera 

står i centrum och ska utveckla sin handlingsförmåga medan de kollektiva värderingarna får 
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backa? Samtidigt som de ser ett samhälleligt behov att fånga upp dessa ungdomar vilket får 

anses dra åt det socialkonservativa hållet. 

Av värde är att undersöka värdegrundsarbete från ett ledarperspektiv samt ett 

brukarperspektiv för ett mer enhetligt organisatoriskt perspektiv - en undersökning om för 

vem värdegrundsarbete kommer till nytta med utgångspunkt i huruvida ungdomarna upplever 

Fryshuset som värdegrundsbaserad och hur det i sådana fall tar sig uttryck.  
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