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”De fem orden”
En praxisanalys av utvecklingen av en Myndighets värdegrund

Ylva Örn

Sammanfattning

Denna undersökning handlar om utvecklingen av en ny värdegrund för den sociala samvaron mellan 
medarbetarna på en myndighet. Jag undersöker utvecklingen för att se vilka mönster som framträder i 
processen, och hur dessa mönster påverkar myndighetens möjligheter att uppnå sina mål med att skapa 
värdegrunden. 

Undersökningen visar att det finns flera mönster i utvecklingen av värdegrunden, bland annat de över-
gripande mönstren institutionalisering och ökad abstraktion. Institutionaliseringen av värdegrunden in-
nebär att den utvecklas från att vara en samling personliga ståndpunkter hos några av myndighetens 
medarbetare till att vara ett styrdokument som innehåller myndighetens officiella ståndpunkt. Ökad ab-
straktion innebär att värdegrundens innehåll gått från uppmaningar till medarbetaren att utföra speci-
fika konkreta handlingar, till uppmaningar om känslor och värderingar som medarbetaren ska känna.

I uppsatsen diskuteras möjligheter och hinder som mönstren för med sig. Den följd jag främst disku-
terar är att de övergripande mönstren institutionalisering och ökad abstraktion tillsammans ger upphov 
till en individualisering av ansvaret för att leva upp till värdegrunden, eftersom var och en själv måste 
tolka värdeorden för att kunna leva upp till dem i praktiken, och det samtidigt är obligatoriskt att an-
vända sig av dem i sitt arbete. Detta kan medföra hinder för medarbetarnas samordning och skymma 
sikten för myndighetens praxis, det vill säga de rutiner och arbetssätt som styr hur myndigheten arbet-
ar, både på ett medvetet och omedvetet plan.

Nyckelord
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praxisanalys, myndighet
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1 Inledning
Inom alla företag och organisationer finns ett behov av att samordna sig och styra verksamheten åt rätt 
håll. Förr i tiden skedde samordningen genom att chefen tog alla viktiga beslut och pekade med hela 
handen, men idag har ledare och chefer i våra organisationer ”i allt större utsträckning blivit tvungna 
att överge detaljstyrning” (Sandberg och Targama 1998:21) i Johansson (2003) som ledningssätt, och i 
stället börjat utöva ett ledarskap som är ”mer idébaserat, där den viktigaste ledningsuppgiften är form-
ulering av en vision som skapar en gemensam förståelse bland medarbetare” (Sandberg och Targama 
1998:21) i Johansson (2003). 

Ett vanligt sätt att leda är alltså med hjälp av visioner: målbilder för hur verksamheten idealt ska fun-
gera eller vilka resultat den ska ge. Dessa är instrument för ledningen att styra företaget åt det önskade 
hållet och för medarbetarna att organisera sina insatser (Källström 1995:41).

En typ av vision är värdegrunden. En värdegrund slår fast de värderingar som ska genomsyra organ-
isationens och personalens handlande. Den ska säkerställa att organisationen har ett gott arbetsklimat 
och ser bra ut för omvärlden. Den kan bygga på en genuin vilja att skapa trivsel bland medarbetarna 
och göra gott i omvärlden eller på insikten om att dessa två hjälper organisationen att tjäna mer pengar, 
och ofta på en kombination av båda. Oavsett anledningen till att en värdegrund introduceras brukar 
den innehålla ungefär samma typ av värderingar: hederlighet, kvalitet, utveckling, ansvar, kund- eller 
medborgarnytta (Källström 1995:43). Ofta ger värdegrunden en beskrivning av egenskaperna hos en 
idealisk medarbetare inom just den bransch där organisationen verkar. 

Det finns många olika sätt att använda en värdegrund. Vissa organisationer låter sin personal genomgå 
en obligatorisk utbildning om värdegrunden, kanske till och med en gång per år. Andra nöjer sig med 
att sätta upp den på dörren till fikarummet. Vad alla förfaringssätt har gemensamt är strävan efter att få 
personalen att sluta upp kring de gemensamma värdena och ta personligt ansvar för att organisationen 
utvecklas i den önskade riktningen.

Jag utförde min undersökning på en myndighet som jag kommer att benämna som Myndigheten. Sed-
an 2008 har Myndigheten varit i en förändrings- och utvecklingsprocess, med bland annat en större 
omorganisation, vägledd av en vision för verksamheten som ska uppnås senast 2014, hädanefter kallas 
Visionen. Som en del i arbetet för att uppnå visionen har Myndigheten skapat en värdegrund, hädan-
efter kallad Värdegrunden, med syftet att skapa ett gott socialt klimat. Skapandeprocessen involverade 
både ledning och medarbetare och sträckte sig över drygt ett halvår. 

Jag kom först i kontakt med Värdegrunden ett par månader innan min undersökning började. Jag hade 
bett Myndighetens kommunikationschef, som var min kontaktperson på Myndigheten, att skriva ned 
vad hon tyckte var relevant att undersöka när det gällde Myndighetens kommunikation, och fått svar i 
form av många intressanta frågor om vad som utmärker en god intern kommunikation. I ett mail skrev 
kommunikationschefen att en grupp i personalen hade tagit fram ett förslag på värdeord som de ville 
att Myndigheten skulle implementera i verksamheten och att det kändes bra. Men hon beskrev också 
att många i personalen trodde inte att den skulle göra någon skillnad och att hon upplevde att ”det är 
mycket vi och dom – ledningsgrupp och personal!” 

När jag började min undersökning hade den färdiga Värdegrunden precis presenterats på ett personal-
möte. Jag läste den och slogs av hur abstrakt den var, åtskild från den praktiska, faktiska vardagen på 
Myndigheten. Jag undrade varför den såg ut som den gjorde och vad dess utformning förde med sig 
för verksamheten, både på ett positivt och negativt sätt. Jag ville ta reda på mer om skapandeprocessen 
och vad denna process kunde säga om Myndighetens övergripande arbetssätt för utvecklingsprocesser.
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Under arbetets gång stötte jag på många olika benämningar på Värdegrunden, bland annat ”attityder-
na”, ”förhållningssätten”, ”värdegrunden”, ”värdeorden”, ”orden” och ”de fem orden”. Jag valde ”De 
fem orden” som titel på min uppsats eftersom denna benämning både beskriver kärnan i Värdegrunden 
och fångar den ambivalens inför dess funktion och effektivitet som fanns på Myndigheten.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur Värdegrunden skapades, och hur detta förfarande 
påverkar deras innehåll och utformning. Vidare vill jag undersöka hur dels detta förfarande, dels Vär-
degrundens innehåll och utformning påverkar Myndighetens chans att uppnå sina mål med att skapa 
Värdegrunden.

Uppsatsens frågeställningar är:

1. Hur har Värdegrunden vuxit fram?

2. Vilka övergripande mönster syns i framväxten av Värdegrunden?

3. Hur påverkar dessa mönster Myndighetens möjligheter att uppnå sina mål med att skapa 
Värdegrunden?

Jag har en förhoppning om att Myndigheten ska ha nytta av mina resultat, och använda dem i sin fort-
satta verksamhetsutveckling. Min ambition är att fortsätta samverka med Myndigheten i det fortsatta 
arbetet.
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2 Tidigare forskning
Nedan presenterar jag forskning som är relevant för min undersökning. Jag har valt tre undersökningar 
som behandlar organisationers och företags målbilder och visioner på olika sätt. Tillsammans ger de 
en god bild av hur visioner fungerar inom organisationer: hur de utvecklas, vilket syfte de har, hur de 
implementeras och används samt vilka faktorer i kommunikationen som kan underlätta respektive för-
svåra att organisationen uppnår sina mål med visionen.

2.1 Om att leda med visioner
Anders Källströms undersökning I spetsen för sin flock (1995) undersöker ledarstil i svenska storföre-
tag och beskriver svenska företagsledares syn på ledning. I undersökningen beskrivs bland annat hur 
de tillfrågade företagsledarna tycker att visioner bör fungera och användas: Visionen är ”den bild som 
ledning, och i bästa fall medarbetare, har av de bärande inslagen i det framtida tillstånd som organisa-
tionen strävar efter att uppnå” (Källström 1995:41). Den ska ange den eftersträvade riktningen, ge in-
spiration och kraft, samt underlätta ledarens kommunikation med sin personal.

Ett intressant resultat är att de tillfrågade anser att det kan vara bra med en viss otydlighet i företagets 
vision. Det tvingar de anställda att själva tolka visionen utifrån sin egen situation och sina egna kun-
skaper, vilket gör att visionen hela tiden anpassas till den aktuella situationen.

Undersökningen har relevans som källa till kunskap om de tankar som ofta ligger till grund för hur vi-
sioner utformas och används. Källström är dock ekonom, och undersökningen saknar därför språk-
vetenskapligt fokus.

2.2 Om att kommunicera strategin
Ett språkvetenskapligt fokus har däremot Catrin Johanssons avhandling Visioner och verkligheter.  
Kommunikationen om företagets strategi (2003). Avhandlingen är en fallstudie av ett företags strategi 
och om kommunikationen av strategin inom företaget, med syfte ”att öka kunskapen om kommunika-
tionsprocesser i organisationer genom att beskriva och analysera kommunikationen om strategin i ett 
företag” (Johansson 2003:12).

Johansson frågar sig i avhandlingen om strategin är ”levande i tanke och handling inom företaget”, el-
ler om den förblir ”enbart allmängiltiga fraser i en broschyr som de anställda inte har något förhåll-
ningssätt till” (Johansson 2003:11). Hon undersöker hur det går till när ledningen för vidare sitt bud-
skap till anställda och mellanchefer i företaget, och hur de anställda och mellancheferna tolkar bud-
skapet.

Ett av Johanssons resultat är att kunskapen och åsikterna om strategin och hur den bör användas skiljer 
sig kraftigt åt beroende på var i företagets hierarki som de tillfrågade befinner sig och vilken enhet de 
tillhör. Chefer på olika nivå i företaget baserar sin syn på strategin på sina egna erfarenheter och upp-
gifter i företaget, och de har alla svårt att se att alla inte delar denna syn. Vidare finner Johansson att en 
viktig faktor för chefernas syn på strategin är deras delaktighet i arbetet med att skapa strategin och 
kommunicera den till de andra medarbetarna. 
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Ett annat intressant resultat är att cheferna tycker att kommunikation är viktig men har en bristande 
förståelse för hur den fungerar. De har till största del en förenklad och föråldrad bild av kommunika-
tion, där information kan överföras från en individ till en annan, med den klassiska bilden av sändare 
och mottagare. De tror att Strategin kan ”överföras till” eller ”implementeras bland” medarbetarna. 
Johansson skriver: ”För att chefer och anställda ska utveckla en gemensam förståelse av strategin 
krävs /.../ att den diskuteras vid möten” (Johanson 2003:337).

Johansson forskar inom medie- och kommunikationsvetenskap. Undersökningen har relevans som käl-
la till kunskap om vilka faktorer som kan försvåra att en vision får spridning och effekt i en organisa-
tion. Avhandlingen har fokus på implementeringen av en existerande strategi och beskriver inte hur 
den först kom till. 

2.3 Om normativa formuleringar
Milda Rönns undersöker i sin avhandling ”Det är inte förrän man gör det som man förstår” Om  
kommunikativa hinder vid en teaterhögskola (2009) hur kommunikationen på en teaterhögskola kan 
hindra studenternas delaktighet på skolan. Rönn studerar bland annat hur det hon kallar normativa 
formuleringar påverkar studenternas möjlighet att förstå och förhandla om sin egen roll och 
undervisningens innehåll och betydelse. Hon definierar ordet normativ formulering som ”ett språkligt 
uttryck eller yttrande om hur saker och ting bör vara eller hur människor bör vara eller göra” (Rönn 
2009:325). Termen svarar därmed bra mot både visioner i stort och mot värdegrunder. 

Ett intressant resultat är att att normativa formuleringar skapas och institutionaliseras både genom in-
formell och formell användning; kombinationen av det formella och informella är det som verkligen 
gör dem till en del av verksamheten. De normativa formuleringarna etableras dels genom social inter-
aktion, där en elev kan få höra samma normativa formulering både från andra studenter, från lärare, i 
samtal mellan lärare och från ledare som exempelvis rektorn, och dels genom att den står skriven i ge-
mensamma gränsobjekt (se teoriavsnittet) som kvalitetsutvecklingsprogrammet, hemsidan och utbild-
ningsplanen.

Ett annat intressant resultat är att samma normativa formuleringar och kommunikativa procedurer bå-
de kan möjliggöra och hindra elevernas delaktighet. Normativa formuleringar kan till exempel hjälpa 
eleverna att vara delaktiga genom att ge dem vägledning och stöd att förstå undervisningen och för-
handla om den. Formuleringen att studenterna ska ”bara göra” och inte analysera, diskutera eller plan-
era kan hjälpa eleverna ”genom att peka på hur studenterna helt enkelt måste ge sig i kast med de soci-
ala praktiker de ska tillägna sig för att förstå dem” (Rönn 2009:115). Samtidigt kan den hindra elever-
nas delaktighet genom att försvåra för dem att förhandla om vilken annan typ av vägledning de behöv-
er för att förstå undervisningen: Att be om förklaringar kan bli illegitimt.

Rönns undersökning har relevans dels som källa till kunskap om hur det går till när normativa formu-
leringar skapas och institutionaliseras, dels till kunskap om hur olika kommunikativa faktorer kan möj-
liggöra respektive förhindra delaktighet. 
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3  Teoretiska och metodiska 
utgångspunkter

Jag har använt mig av text- och samtalsforskaren Milda Rönns praxisorienterade kommunikations-
analys: praxisanalysen. Rönn lade grunden till praxisanalysen i sin avhandling ”Det är inte förrän 
man gör det som man förstår” Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola (2009) och vidare-
utvecklade den under ett antal projekt som hon beskriver i Rönn (u.a): Organisationers kommunika-
tiva praxis: Analys för förändring. 

Praxisanalysen är ett teoretiskt och metodiskt ramverk för att förändra och utveckla organisationers 
verksamhet via dess kommunikativa praxis, med hjälp av text- och samtalsanalys. Målet är att hjälpa 
organisationer att skapa en reell och varaktig förändring, som de kan fortsätta att utveckla kontinuer-
ligt på egen hand efter att den begränsade analysperioden är över (Rönn u.a.).

Jag har valt praxisanalysen av två anledningar: Dels eftersom den ger ett användbart teoretiskt ram-
verk för att undersöka kopplingar mellan texter och de kontexter där de används och dels eftersom den 
ger ett användbart metodiskt ramverk för att utföra undersökningen. Praxisanalysens kombination av 
de båda gör den effektiv som ramverk för min undersökning.

Som namnet gör klart är ramverket orienterat mot organisationens kommunikativa praxis. En organisa-
tions kommunikativa praxis utgörs av de mönster, rutiner och arbetssätt som styr hur organisationens 
deltagare samordnar sig. Denna kommunikativa praxis är grunden för hur verksamheten fungerar 
eftersom den styr deltagarnas val, både de medvetna och omedvetna (Rönn u.a.).

En stor del av praxis är omedveten. Detta är en av poängerna med att vi utvecklar en praxis till att 
börja med: Den förenklar och effektiviserar arbetet eftersom vi inte behöver ta aktiva beslut om allting 
(Rönn u.a.). Nackdelen är att en del av av de automatiska val vi gör baserade på vår praxis kan hindra 
oss från att uppnå våra mål i stället för att främja utvecklingen, och eftersom valen är omedvetna är det 
dessutom svårt att förstå vilka de är och hur de hindrar verksamheten. 

Syftet med praxisanalysen är därför att hjälpa en organisation att bli medveten om sin kommunikativa 
praxis, och hjälpa organisationen att skapa redskap som den kan använda för att  synliggöra och ut-
veckla praxis så att den stödjer den önskade utvecklingen (Rönn u.a.).

I praxisanalysen utgår man från organisationens behov och arbetar för att skapa positiv förändring för 
organisationen. Det innebär inte att man bara stryker organisationen medhårs. I stället utmanar man 
som analytiker organisationens egen problembeskrivning. Arbetet sker hela tiden med både analytiker-
na och organisationens olika perspektiv, till nytta för organisationen i slutändan. Man forskar alltså 
med organisationen, inte åt den (Rönn u.a.). 

3.1 En utvidgad samtals- och textanalys
Praxisanalysen stannar inte vid språket, men använder språket som ingång: Den är en utvidgad sam-
tals- och textanalys (Rönn u.a.). Det finns tre huvudsakliga anledningar att beskriva den som utvidgad.

För det första därför att man analyserar både samtal och text. Traditionellt brukar samtals- och textana-
lytiker enbart göra den ena typen av analys. Att fokusera på enbart text eller enbart samtal kan ta fokus 
ifrån det problem man undersöker och lägga fokus på typen av material i stället. Det är då lätt att man 
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missar viktiga problem, eller att man inte tar hänsyn till att texter och samtal kan hänga nära ihop. Att 
analysera båda ger också en viktig del av kontexten till den enskilda texten eller samtalet, och en hel-
hetsbild av kommunikationen (Rönn u.a.).

För det andra därför att man integrerar en grundlig analys av textens eller samtalets kontexter: deras 
kommunikativa och sociala sammanhang. Detta gör man eftersom det vanligen är omöjligt att förändra 
en specifik text eller ett samtal om man inte också hjälper till att förändra mer grundläggande eller öv-
ergripande kommunikativa och sociala sammanhang (Rönn u.a.).

För det tredje därför att analysen används för att förändra de analyserade texterna, samtalen och kon-
texterna. Detta är den viktigaste formen av utvidgning, som de två första formerna är till för att möjlig-
göra (Rönn u.a.). Det räcker nämligen inte att vi skapar medvetenhet om en praktik för att den ska för-
ändras. 

3.2 Praxisanalysens teoretiska och metodiska 
ramverk

Praxisanalysens ramverk innehåller både teori och metod för att initiera och genomdriva långsiktiga 
förändringar i en verksamhets praxis. Jag ska först beskriva ett urval av de tidigare teorier som ram-
verket bygger vidare på, och sedan själva ramverket.

3.2.1 Teorier som bidragit till praxisanalysens ramverk

Ramverket kombinerar och bygger vidare på en mängd teoretiker och teorier. Tre av de viktigaste, och 
för min undersökning mest relevanta, är Etienne Wengers teori om sociala praktiker, Per Linells verk-
samhetsanalys och Herbert Clarks teorier om bland annat kommunikativa projekt.

Wengers (2008) teori om sociala praktiker beskriver hur människor förhandlar om meningen med 
handlingar, händelser, föremål och företeelser och hur denna förhandling är grunden för skapandet av 
sociala praktiker (Wenger 2008:52), vilka motsvarar det som Rönn har valt att kalla praxis. Förhand-
lingen sker med hjälp av deltagande och reifikation: Deltagande syftar på deltagandet i och upplevel-
sen av ett socialt sammanhang och innebär att människor tänker, agerar och interagerar med varandra 
(Wenger2008:55), reifikationer handlar om att ge form och uttryck åt sitt deltagande, och innefattar till 
exempel procedurer, texter, ritualer, verktyg eller sociala regler (Wenger2008:58). 

Förhandlingen sker till stor del genom deltagandet i praktikgemenskaper. Dessa beskrivs som ett 
grundläggande mänskligt sätt att organisera sig socialt, i tätare eller lösare grupper som hålls samman 
av ömsesidigt engagemang, ett gemensamt förehavande och en delad repertoar (Wenger 2008:73). Det 
betyder att en praktikgemenskap är en grupp människor som gör saker tillsammans, engagerar sig i 
varandra, har ett gemensamt mål eller arbete och gemensamma uttryckssätt, kunskaper, åsikter, sociala 
regler och dylikt. Exempel på praktikgemenskaper kan vara en grupp vänner, ett företag eller en avdel-
ning på ett företag. 

Linells (1998, 2011) teori om kommunikativa verksamhetstyper i samhället delar Wengers fokus på de 
övergripande sammanhangen och den gemensamt framförhandlade meningen i människors vardag och 
arbete. Linells teori har dock ett uttalat fokus på språklig kommunikation (främst talad). Teorin är mest 
utvecklad när det gäller institutionella samtal, men kan användas även på andra typer av 
kommunikation. 

Den centrala analysenheten i Linells teori är den kommunikativa verksamheten: ett avgränsat och situ-
erat möte mellan människor med ett spontant eller planerat syfte och ofta ett namn, som till exempel 
ledningsgruppsmöte eller morgonfika. Denna verksamhet ingår ofta i kedjor av kontakter, det vill säga 
att olika verksamheter följer på varandra, sammanlänkade av språkliga uttryck, idéer eller sakinnehåll 
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(Linell 2011:531) som rekontextualiseras i nya situationer och därmed får en delvis förändrad inne-
börd och funktion (Linell 2011:82).

Kärnan i Linells teori är växelspelet mellan den situerade kommunikativa verksamheten och de situa-
tionsöverskridande praktikerna. Rönn beskriver dessa som ”kulturellt bestämda, mer eller mindre rut-
iniserade, mönster för vårt umgänge och hur vi löser olika uppgifter, som därför ofta är förgivettagna 
och delvis automatiserade” (Rönn 2009:43).

Clarks (1996) teorier om kommunikation har enligt Rönn (2009:45) mycket gemensamt med Linells, 
som i vissa delar bygger just på Clark. Den del av Clarks teorier som används i praxisanalysen handlar 
om kommunikativa projekt (joint projects) som är en ännu mer avgränsad aktivitet än den kommunika-
tiva verksamheten. Det kan till exempel handla om att hälsa på någon man träffar eller utbringa en 
skål. Dessa kommunikativa projekt utgör delar av joint activities, som motsvarar Linells kommunika-
tiva verksamheter, och bygger upp dem (Clark 1996) enligt Rönn (2009:45).

Praxisanalysen bygger även på organisationsforskning om bland annat förändringsarbete. Organisa-
tionsforskningen har exempelvis visat att det är väldigt svårt att bidra till en medveten förändring av 
organisationer och deras verksamheter (se till exempel Cummings & Worley 2005), på grund av bland 
annat ”organisationers komplexitet, inbyggda förändringsmotstånd och växande förändringströtthet” 
(Rönn u.a).

Organisationsforskare har också kunnat visa att organisationer ofta kopierar lösningar från varandra 
(se bland annat Sahlin & Wedlin 2008). Detta beror bland annat på förekomsten av en mängd  ”förhär-
skande och förföriska” idéer om hur organisationer ska drivas och utvecklas (Erlingsdottir 1999). Det-
ta innebär att organisationer, även om de på ett förtjänstfullt sätt identifierat sina egna problem, tar öv-
er färdiga lösningar från andra organisationer, och riskerar att kasta bort sitt arbete. Det är nämligen in-
te alls säkert att lösningar som inte är baserad i organisationens egen praxis ger någon effekt enligt 
Rönn (u.a.).

3.2.2 Ramverket

Praxisanalysens ramverk har fyra hörnstenar, vilka sammanfattar teori och metod: ett sammanhållande 
mål, principer för att arbeta mot målet, operativa verktyg för att arbeta efter principerna och en proc-
ess för att genomföra arbetet (Rönn u.a.). Jag ger här en översiktlig genomgång av dessa hörnstenar, 
som de presenteras i Rönn (u.a.).

Den första hörnstenen, det sammanhållande målet, är “att bidra till en vidareutveckling av en organ-
isation och dess verksamhet(er) via arbetet med (någon av) dess kommunikativa praxis” (Rönn u.a) 
(kursiv i original). Detta mål klargör bland annat att praxisanalysen inte nödvändigtvis handlar om att 
förändra organisationens kommunikation, utan om att förändra vilken del som helst av organisationens 
verksamhet som utgör ett problem, med hjälp av den kommunikativa praxisen.

Den andra hörnstenen, de fyra principerna som vägleder arbetet, är:

1. Samverka med dem som praxisen berör.

2. Skapa och håll en relevant riktning under arbetet.

3. Arbeta på flera analysnivåer.

4. Skapa och få igång implementeringen av utvecklingsredskap.

Samverkan kan sägas vara den viktigaste av praxisanalysens principer, på vilken de andra vilar. Att 
samverka med dem som praxisen berör innebär att inte forska på organisationerna, inte heller åt dem, 
utan med dem. Samverkan börjar med att analytikern skapar en praktikgemenskap för analysarbetet 
med en liten grupp människor i organisationen, för att i den tillsammans bygga upp den kunskap och 
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den trygghet som krävs för att kunna genomföra analysen och utvecklingsarbetet. Samverkan utökas 
sedan stegvis så att man samverkar med så många personer inom organisationen som möjligt. Detta 
förfarande är nödvändigt för att förändringsarbetet ska lyckas, eftersom det krävs att tillräckligt många 
personer i organisationens olika praktikgemenskaper arbetar för förändringen för att de ska kunna för-
ändra praxis, samtidigt som det inte går att samverka med alltför många personer redan från starten av 
projektet.

Att skapa och hålla en relevant riktning under arbetet innebär att bestämma sig för vilket problem-
område man vill utgå från och vart man vill att arbetet ska leda. Riktningen är en viktig reifikation för 
deltagarna i förändringsarbetet: Den samlar deltagarna kring ett gemensamt mål och visar poängen 
med analysen, hjälper deltagarna att samordna sig, hålla målet för ögonen, undvika att förlora sig i 
analysen, och fokusera på de möjligheter och risker som finns för att uppnå målet, snarare än på kon-
kreta problem och lösningar som deltagarna kan upptäcka under analysarbetet.

Att arbeta på flera analysnivåer innebär att ”zooma in och zooma ut” (Rönn u.a) i analysen av kom-
munikationen, så att man få syn på alla aspekter av organisationens kommunikativa praxis inom det 
undersökta området. Praxis består av mönster för hur människor kommunicerar, och dess mönster ut-
vecklas både för och inom kommunikativa projekt, kommunikativa verksamheter, kedjor av kom-
munikativa kontakter, praktikgemenskaper och konstellationer av praktiker. De finns på övergripande 
social nivå och på detaljnivå i en text eller ett samtal, och överallt däremellan. Därför behöver man gö-
ra ett utsnitt av verksamheten, och analysera material på alla dessa nivåer.

Att skapa och få igång implementeringen av utvecklingsredskap innebär att ta fram verktyg som hjälp-
er organisationens medlemmar att fortsätta använda analysen som verktyg för förändring även efter att 
analytikern åkt hem. De ska hjälpa medlemmarna att ”förbättra förutsättningarna, undvika riskerna, ut-
nyttja möjligheterna i det som analysen visat behöver förändras” (Rönn u.a ). Verktygen utformas så 
att de blir del av organisationens praxis, användas för samordning i dess praktikgemenskaper och som 
gränsobjekt mellan dem.

Den tredje hörnstenen är de operativa verktygen för att arbeta efter principerna. Jag presenterar här en 
översikt över de operativa verktygen uppdelade efter respektive princip. En mer detaljerad beskrivning 
av de operativa verktyg som används i studien finns i kapitel 4, Metod.

Samverkan:

• Använd inkrementell samverkan (inkludera stegvis fler personer i samverkan, i olika faser).

• Använd processrekonstruktion vid den inkrementella samverkan, så att de nya i samverkan 
kan få de insikter och tillföra de kunskaper och erfarenheter som behövs.

• Etablera ett internt förändringsansvar.

Relevant riktning:

• Använd målinriktad verklighetsbeskrivning (studera inte hur något är, utan studera 
förutsättning/möjligheter och risker/hinder för något).

• Anta ett kompletterande perspektiv (studera t.ex. verksamheten både uifrån delaktighet och 
styrning)

Flera analysnivåer:

• Göra ett utsnitt av organisationens samordning, en ”tårtbit” av organisationens mikro-, meso- 
och makronivå
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• Använda analysenheter för samordningen på dessa nivåer, t.ex.: 

- Kommunikativa projekt

- Kommunikativa verksamheter och kedjor av kommunikativa kontakter

- Praktikgemenskaper och konstellationer av praktiker

Skapa utvecklingsredskap:

• Integrera målinriktade analysredskap i organisationens dagliga praxis.

Den fjärde och sista hörnstenen är en process för att genomföra arbetet. Processen består av faserna 
kartläggning, materialinsamling och analys och utvecklingsarbete. I kartläggningsfasen väljer man 
problemområde och riktning samt gör en inledande analys av det problemområde man ringat in. I 
materialinsamlings- och analysfasen analyserar man praxis inom det område man valt i samverkan 
med en gradvis utökad mängd medlemmar i organisationen. I  utvecklingsfasen tar man fram utveck-
lingsredskap som organisationen ska använda i sitt fortsatta arbete, samt implementerar dem i organ-
isationens praxis.

3.3 Centrala begrepp i min undersökning
Det är framför allt fyra begrepp som är centrala i min undersökning, och som jag presenterar i större 
detalj: deltagande och reifikation, kedjor av kommunikativa kontakter och institutionalisering. De två 
första utgör en dualitet och presenteras därför tillsammans.

3.3.1  Deltagande och reifikation

Wenger (2008) beskriver hur människor förhandlar om meningen med handlingar, händelser, föremål, 
och företeelser, och hur denna förhandling är grunden för skapandet av praktiker. Förhandling sker på 
två sätt: deltagande och reifikation. 

Deltagande syftar på deltagandet i och upplevelsen av ett socialt sammanhang och innebär att män-
niskor tänker, agerar och interagerar med varandra (Wenger 2008:55). Reifikationer är uttryckssätt för 
människors deltagande i form av till exempel procedurer, texter, ritualer, verktyg eller sociala regler. 
Reifiering innebär alltså ett faktiskt eller symboliskt förtingligande av människors sätt att delta 
(Wenger 2008:59).

Deltagande och reifikation är en dualitet. Det innebär att de har tydligt åtskilda kvaliteter och funktio-
ner, men inte kan separeras från varandra, utan tillsammans utgör en helhet. Deltagande är en förutsätt-
ning för reifikation, samtidigt som man deltar genom att använda sig av reifikationer (Wenger 2008: 
63). Dessa två behöver vara i balans med varandra för att deltagarnas samordning ska fungera. En o-
balans kan leda till att reifikationerna blir meningslösa eller att deltagandet uteblir alternativt haverer-
ar, rinner ut i sanden etc. på grund av bristande samordning.

En speciell typ av reifikation är gränsobjektet. Ett gränsobjekt är en reifikation som samordnar deltag-
andet för medlemmar i olika praktikgemenskaper (Wenger 2008:105) – ofta samordningen mellan del-
tagarna i praktikgemenskaper som tillsammans utgör en konstellation av praktiker. I en kedja av kom-
munikativa kontakter är det ofta en text som utgör gränsobjekt och återkommer i kedjans olika verk-
samheter, där den samordnar deltagandet i kedjan.
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3.3.2 Kedjor av kommunikativa kontakter

En kedja av kommunikativa kontakter består av en serie avskilda kommunikativa kontakter, det vill 
säga kommunikativa verksamheter och texter, till exempel i form av samtal, mail, telefonsamtal eller 
läsning av  nyhetsutskick. Tillsammans bildar de en helhet genom att de, åtminstone delvis, har samma 
deltagare och leder fram emot samma mål. Exempel på en sådan kedja är den så kallade vårdkedjan, 
som börjar med patientens första kontakt med vårdcentralen och slutar då patienten exempelvis skrivs 
ut från lasarettet (Linell 2011:531). Det kan också handla om en kurs, ett utvecklingsprojekt eller någ-
on annan verksamhet som sker inom en organisation (Rönn u.a.).

Det som utmärker en kedja av kommunikativa kontakter, och skiljer den från vilken sekvens av kom-
munikativa verksamheter som helst, är att den binds samman av en serie rekontextualiseringar (Rönn 
u.a). Rekontextualisering innebär att tankar, idéer, texter eller andra delar av kommunikationens form 
och/eller innehåll återanvänds i ett nytt sammanhang, där de får en delvis förändrad innebörd och 
funktion (Linell 2011:82). När det gäller text kan rekontextualiseringen till exempel innebära att exakt 
samma text återges i en ny situation, att texten omnämns i en ny situation, att textens innehåll återges 
utan att det uppmärksammas vilken text det kommer från eller att texten förändras till innehåll eller 
namn som del av en uppdatering av texten.

Denna sammanlänkning av kommunikativa verksamheter och texter i en kedja medför att ett problem 
någonstans i kedjan lätt kan föras vidare och påverka även följande kontakter och deras resultat. Det 
kan därför vara effektivt att undersöka hela kedjan av kontakter om det uppstår problem i en av de 
texter eller verksamheter som ingår i kedjan (Rönn u.a).

3.3.3  Institutionalisering

Institutionalisering innebär att lyfta upp någonting från att vara slumpartat eller personligt till att vara 
en del av en institutions (medvetna) praxis. En text kan ligga någonstans mitt emellan dessa båda pol-
er, och institutionaliseringen kan ha gått olika långt med olika texter, eller med olika element i en text. 

Det finns mycket svensk forskning om institutionell kommunikation. Forskningen har ofta behandlat 
kommunikation mellan institutioners representanter och dess klienter (se bland annat Linell 2011), 
men även undersökningar om kommunikation mellan institutionella representanter och forskning om 
institutionella texter står att finna. Sammantaget ger forskningen en god bild av vad som utmärker in-
stitutionell kommunikation och skiljer den från vardaglig kommunikation: Den är “oftast uppgifts-
orienterad, i förväg arrangerad, organiserad i enlighet med skrivna regler och förordningar och starkt 
rutiniserad” (Rönn 2009:35).

Linell säger att “en organisation kan förstås som en konstellation av verksamhetstyper sedda i sina 
kontexter. Den för oss centrala betydelsen av 'institution' kretsar därför kring praktikerna, de rutini-
serade och konventionaliserade (eller, om man så vill, 'institutionaliserade') verksamheterna, och de 
därtill knutna normerna, föreställningarna etc” (2011:88).  Institutionaliseringen av en text kan då ses 
som att inlemma denna text, dess namn och innehåll i de verksamheter, rutiner och föreställningar som 
utgör institutionen. Denna institutionalisering kan ske genom att texten används och rekontextualiseras 
i en institutionell kedja av kontakter, då dessa kedjor organiserar de ingående kontakterna gentemot 
den institutionella ordningen (Linell 2011:161). 

Rönn menar att institutionens “rutiner, perspektiv och representanter förhandlas fram och de personer 
som hanterar dem kommer och går”  (Rönn 2009:36). Det är inte säkert att alla representanter har sam-
ma perspektiv (Rönn 2009:36), vilket tydligt visas i Johanssons (2003) undersökning av att kommuni-
cera strategin på ett företag. Representanterna kan också förhandla om det övergripande institutionella 
uppdraget. De intar då ofta tydliga roller i förhållande till institutionens organisation (Rönn 2009:101). 

13



4 Metod
Min undersökning utgör kartläggningsfasen i praxisanalysens arbetsprocess. Jag har i samverkan med 
en person på Myndigheten satt mig in i Myndighetens kommunikativa praxis för intern kommunika-
tion, identifierat ett problemområde, satt upp en riktning för arbetet, valt analysmetod och gjort en ana-
lys för att identifiera dels mönster i praxis, dels möjligheter och hinder som dessa mönster för med sig 
för en långsiktigt utveckling av verksamheten. Jag har alltså gjort en avslutad analys, men också lagt 
grunden för en fortsatt praxisanalys, baserad på mina resultat.

Eftersom jag genomfört min undersökning i form av en kartläggning använder jag mig inte i uppsatsen 
av de operativa redskapen för att skapa utvecklingsredskap. Däremot har jag haft utvecklingen av ana-
lysredskap i åtanke under arbetet, och valt analysbegrepp och upplägg på analysen som möjliggör 
framtagandet av analysverktyg i ett senare skede. Jag har valt verktyg och begrepp utifrån att de är 
pragmatiska och lätta att använda, och för att de tydligt synliggör mönstren i Myndighetens praxis så 
att min(a) samverkanspartner(s) kan delta aktivt i analysen.

4.1 Samverkan 
Jag har samverkat med Myndigheten i arbetet med undersökningen. Samverkan har varit metodisk och 
planerad och syftat till att få validerade resultat och skapa förutsättning för förändring. Jag har struk-
turerat samverkan med hjälp av praxisanalysens operativa verktyg för samverkan: inkrementell sam-
verkan, internt förändringsansvar och strategisk processrekonstruktion.

Inkrementell samverkan innebär att samverkan stegvis byggs ut från att omfatta enbart analytikern och 
en nyckelperson i organisationen, till att omfatta alla berörda personer i organisationen. Jag har i min 
undersökning arbetat i nära samverkan med Myndighetens kommunikationschef, och i undersökning-
ens slutskede utökat samverkan till att involvera Myndighetens högsta chef. Samverkan har planerats 
med ambitionen att ytterligare utöka samverkan under nästa fas i praxisanalysen. 

Jag kommer att kalla de chefer jag samarbetat med för Kommunikationschefen och Myndighets-
chefen. När jag hädanefter skriver ”vi” och ”vår” syftar det på mig och Kommunikationschefen. 

Internt förändringsansvar innebär att analytikern väljer en samverkanspartner som har möjlighet och 
mandat att genomföra förändringar i organisationen och dess verksamheter. Eftersom min samverkans-
partner är myndighetens kommunikationschef och sitter med i ledningsgruppen har hon ett stort internt 
förändringsansvar, vilket möjliggör för oss att skapa verklig förändring.

Strategisk processrekonstruktion innebär att man skapar förutsättningar för de nya personer som ska 
involveras i samverkan att få samma insikter som den ursprungliga gruppen har fått genom sitt arbete, 
genom att rekonstruera den process som ledde fram till dessa insikter. Jag använde processrekonstruk-
tion för att utöka samverkan till att involvera Myndighetschefen. Vi gjorde processrekonstruktionen 
under ett möte med Kommunikationschefen, Myndighetschefen och jag, där jag presenterade vår ana-
lys och våra resultat. Under detta möte kunde Myndighetschefen bidra till analysen och ytterligare va-
lidera vårt resultat.

Min samverkan med Kommunikationschefen har skett under en rad möten. Vi har haft nio analysmöt-
en om vardera en till en och en halv timma, utspridda över tio veckor. Vid de första tre mötena kom vi 
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överens om arbetsmetoden och satte upp riktningen, medan de sista sju tillfällena ägnades åt att rekon-
struera och analysera kedjorna av kontakter. 

4.2 En relevant riktning
Vi har utfört undersökningen med ledning av en relevant riktning. Riktningen utgår från det problem-
område vi identifierat och pekar mot den utveckling vi vill se. Vi har tillåtit riktningen att smalna av, 
förtydligas och justeras efter hand som vi såg vart analysen leder, samtidigt som vi hållit fast vid den 
huvudsakliga riktningen så att vi inte tappar bort oss i analysarbetet, i enlighet med praxisanalysen 
riktlinjer. Syftet med att vi arbetade efter en riktning var att möjliggöra en effektiv analys och lägga 
grunden för ett långsiktigt förändringsarbete.

Myndigheten hade redan en rad riktningar och mål för verksamheten, ofta beskrivna i olika styrdoku-
ment, policyer och liknande. Två av dessa styrdokument var Visionen och Värdegrunden. Vi valde att 
använda riktningen som dessa två dokument stakar ut för arbetet med det interna arbetsklimatet som 
riktning även för vår undersökning. 

Vi höll riktningen med hjälp de två operativa verktygen målinriktad verklighetsbeskrivning och komp-
letterande perspektiv.

Att göra en målinriktad verklighetsbeskrivning innebär att inte beskriva verkligheten för beskrivandets 
skull utan fokusera på  hur de nuvarande förhållandena antingen hindrar eller möjliggör att man upp-
når det önskade resultatet.

Att använda kompletterande perspektiv innebär att se situationen från flera håll för att analysen ska bli 
nyanserad och fullständig. Vi gjorde vår analys både utifrån ledningens och medarbetarens perspektiv, 
och från både ett delaktighets- och ett ledningsperspektiv. 

4.3 Flera analysnivåer
Vi analyserade materialet på flera analysnivåer, för att få en helhetsbild av texterna och deras sociala 
och kommunikativa kontexter. Vi använde praxisanalysens operativa verktyg för att arbeta på flera 
analysnivåer: Ett utsnitt av organisationens samordning och analysenheter för samordningen på dessa 
nivåer.

Kommunikation ses inom praxisanalysen som ett medel för samordning. Att göra ett utsnitt av orga-
nisationens samordning innebär att skilja ut en ”tårtbit” av denna samordning, och identifiera samord-
ningen på de tre nivåerna mikro, meso och makro. 

Mikronivån är nivån för detaljerad analys och analys av detaljer, där man analyserar enskilda texter 
och samtal. Analysenheten är kommunikativa projekt. 

Mesonivån är nivån för hur texter och samtal organiseras i förhållande till varandra. Analysenheterna 
är kommunikativa verksamheter och kedjor av kommunikativa kontakter. 

På makronivån analyserar man vilka praktikgemenskaper som ingår i och berörs av kommunikationen, 
hur de hänger samman med varandra, vilken makt de har, vilka roller och befogenheter de har, vilka 
kanaler de använder etc. Analysenheterna är praktikgemenskaper och konstellationer av praktiker.

På mikronivån analyserade vi de texter vi samlat in som nämnde och/eller reproducerade hela eller 
delar av Värdegrunden eller på annat sätt berörde arbetet med att utforma den. Eftersom vi utförde 
analysen i efterhand analyserade vi enbart texter och inga samtal.
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På  mesonivån rekonstruerade vi kedjan av kommunikativa kontakter för Värdegrunden genom att 
kartlägga de texter och samtal som ingått i kedjan, och hur Värdegrunden växte fram genom dessa.

På makronivån använde vi oss av Kommunikationschefens kunskap om organisationen och kunskaper-
na från det insamlade materialet för att kunna förstå kedjan och sätta den i sitt sammanhang, och för 
att förstå  Myndighetens praktikgemenskaper och dynamiken mellan dem. 
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5 Material
Här presenterar jag mitt material, insamlat inför och under rekonstruktionen av Visionens och Värde-
grundens kedjor av kommunikativa kontakter.

5.1 Insamling och urval
Urval och insamling av material har skett i två steg. I enlighet med praxisanalysens principer var steg 
1 en översiktlig kartläggning av Myndighetens kommunikation, utifrån en grov beskrivning av ett pro-
blem. När vi identifierat ett problemområde gick vi vidare till steg 2: rekonstruktion av kedjorna av 
kommunikativa kontakter. 

5.1.1 Steg 1: Kartläggning och val av problem

Kommunikationschefen berättade att Myndigheten inte riktigt visste hur de skulle se på sin interna 
kommunikation. Hon beskrev en brist på tydlig ansvarsfördelning och på kunskap om hur den interna 
kommunikationen ska användas strategiskt. Hon ställde också en grundläggande fråga: Vad är egent-
ligen intern kommunikation? Vi bestämde oss alltså för att fokusera på den interna kommunikationen.

För att kunna formulera ett mer avgränsat problem började vi med att samla in texter. Kommunika-
tionschefen skickade en mängd olika texter till mig till mig, utifrån instruktionen att täcka in så många 
olika typer av intern kommunikation som möjligt. Utifrån materialet gjorde jag  bedömningen att en 
stor del av det som Kommunikationschefen ansåg vara exempel på intern kommunikation bestod av o-
lika styrdokument: vision, verksamhetsplan, regleringsbrev, budgetpropositioner, årsredovisningar och 
arbetsordningar för de olika enheterna. Myndighetschefen bekräftade att det var en rimlig bedömning 
att Myndigheten har ett stort fokus på styrdokument när de arbetar med intern kommunikation. Vi av-
gränsade därför problemområdet till Myndighetens uppenbara fokus på styrdokument.

Ett av de dokument jag fick läsa under steg 1 av  insamlingen var Värdegrunden, samt en del av ar-
betsmaterialet från processen att skapa den. Som Kommunikationschefen tidigare hade berättat hade 
en grupp i personalen tagit fram ett förslag på värdeord, och dessa hade beslutats gälla, men många i 
personalen trodde inte att värdeorden skulle göra någon skillnad. Dessutom upplevde hon att den gett 
upphov till en vi-och-dom-attityd mellan ledningen och medarbetarna. Vi bestämde oss därför för att 
inrikta oss på Värdegrunden som den sista avgränsningen av vårt problemområde.

5.1.2 Steg 2: Rekonstruktion av kedjor av kommunikativa kontakter

Steg två av urval och insamling bestod i att aktivt och systematiskt rekonstruera framväxten av Värde-
grunden. Jag och Kommunikationschefen identifierade dokument, mailkonversationer, anteckningar, 
protokoll och andra texter som antingen nämnde Värdegrunden eller arbetet med att ta fram den, refe-
rerade till eller inkorporerade innehåll från de olika förslagen till värdegrund, utgjorde någon typ av 
arbetsmaterial från utvecklingen, eller som på annat sätt tydligt utgjorde en del i kedjan. 

Mitt material består enbart av texter, eftersom jag utfört min rekonstruktion av kedjan i efterhand och 
inte hade tillgång till de kommunikativa verksamheter som ingick. Många av de analyserade texterna 
utgörs dock av protokoll, anteckningar eller arbetsmaterial från de kommunikativa verksamheter som 
ingår i kedjan, och jag har på så sätt fått en god uppfattning om innehållet i dessa. 
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5.2 Materialet
I tabell 1 redovisar jag alla texter vi samlade in under steg 2 av insamlingsprocessen, det vill säga re-
konstruktionen av Visionens och Värdegrundens kedjor av kommunikativa kontakter. Detta är det ma-
terial som jag analyserat och som redovisas i resultatet. 

Jag har avgränsat mig till att redovisa det material vi samlade in i steg två. Detta dels eftersom mate-
rialet från steg 1, det vill säga den inledande kartläggningen, inte redovisas i resultatet, förutom indi-
rekt då det bidragit till min kunskap om Myndigheten som organisation.

Tabell (1) Material

Antal Dokument Tidpunkt
1 Visionen

Myndighetens Vision som ska uppnås senast 2014.

Oktober 
2010

1 Ledningsgruppens tidslinje
En tidslinje över alla viktiga händelser inom Myndigheten från 2008 till 2011, 
som ledningsgruppen gjorde vid en workshop för ledarutveckling.

Juni 2011

18 Ledningsgruppsprotokoll
Protokoll från relevanta ledningsgruppsmöten.

2012 - 
2014

5 Årsredovisningar
Myndighetens årsredovisningar för åren 2009 – 2013.

2010 - 
2014

1 Sammanställning från uppföljningssamtal
En sammanställning av kommunikationsenhetens svar på frågorna i uppfölj-
ningssamtalen efter omorganisationen.

Maj 2013

3 Nyhetsbrev från Myndighetschefen till personalen
En samling nyhetsbrev från Myndighetens chef med information inför sommar-
ledigheter, uppföljning av personaldagar, uppdateringar om arbetet med Värde-
grunden och de andra projekten från Örebrodagarna.

2013 - 
2014

10 Mailkonversationer
Mailkonversationer med planering och samordning av arbetet med Värde-
grunden, mellan Myndighetschefen, Kommunikationschefen, medlemmar i 
Attitydgruppen och andra berörda personer, exempelvis externa processledare.

2013 - 
2014

1 Program för Örebrodagarna
Ett schema med tider och aktiviteter för Örebrodagarna, troligtvis utdelat i 
förväg.

September 
2013

16 Arbetsmaterial från Örebrodagarna
Resultat från grupparbeten om hur Myndigheten ska uppnå Visionen i praktiken i 
form av ifyllda färdiga mallar.

Oktober 
2013

1 Processledarnas sammanställning av Örebrodagarna
En sammanställning av Örebrodagarna med diskussionsfrågor, gruppernas svar, 
bilder på arbetsmaterialet och deltagarna med mera. Sammanställd av de två 
externa processledarna.

Oktober 
2013

1 Ledningsgruppen arbetsmateri
En kort sammanfattning av Örebrodagarna med de olika gruppernas resultat samt 
planer för hur ledningsgruppen ska följa upp respektive grupps arbete.

November 
2013
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1 Attitydgruppens arbetsmaterialet
Ett arbetsmaterial inför Attitydgruppens första möte med en kort samman-
ställning av förslagen från Örebrodagarna och plan för arbetet med att ta fram en 
värdegrund.

November 
2013

1 Värdegrunden
Attitydgruppens ursprungliga förslag till värdegrund för Myndigheten, 
november.

November 
2013

1 Verksamhetsplan 2014
Myndighetens gemensamma verksamhetsplan för 2014, där uppföljningen av 
Örebrodagarna och arbetet med Visionen finns beskrivet.

Januari 
2014

1 Planering inför personaldagen i januari 2014
Program och en instruktion inför den personaldag så medarbetarna får diskutera 
hur de kan leva efter Värdeorden.

Januari 
2014

23 Arbetsmaterial från personaldagen i januari 2014
Mer eller mindre ifyllda mallar med svar på de frågor som diskuterades under 
workshopen där alla medarbetare diskuterade Värdegrunden, samt annat arbets-
material med anteckningar på från samma tillfälle.

Januari 
2014

1 Sammanställning av Personaldagen i januari 2014
Kommunikationschefens sammanställning av medarbetarna förslag på konkreta 
sätt att leva efter Värdeorden.

Februari 
2014

1 Värdeorden
De slutgiltiga värdeorden som ledningsgruppen godkände och slog fast.

Mars 2014

Som framgår av tabell 1 består mitt material av texter från perioden 2010 - 2014. De största textmäng-
derna består av ledningsgruppsprotokoll från perioden 2012 – 2014, mailkonversationer från 2013 – 
2014, samt arbetsmaterial från Örebrodagarna i september 2013 och från personaldagen den 27:e janu-
ari 2014. Jag har också både officiella dokument i form av Verksamhetsplan 2014, Årsredo-visningar 
och Visionen, och personliga texter som anteckningar inför möten och dylikt.

5.3 Anonymisering
För att skydda de individer som deltagit i min undersökning har jag valt att anonymisera Myndigheten 
och de personer som arbetar där. Jag har döpt om dokument och verksamheter till namn som nära mot-
svarar de verkliga namnen. Jag har också hållit nere mängden textexempel, då texternas innehåll i 
många fall refererar till Myndighetens verksamhet och därmed kunde avslöja vilken myndighet det rör 
sig om.
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6 Resultat
Utifrån analysen av mitt material har jag kommit fram till två saker:

Dels att det finns anledningar att se arbetet med Värdegrunden och Visionen som två olika exempel på 
en typ av kedja av kontakter, som utmärker sig från tidigare beskriva institutionella kedjor av kontak-
ter, och som är en del av Myndighetens praxis.

Dels att det finns två huvudsakliga mönster i dessa kedjor av kontakter: Dels institutionaliseringen av 
de dokument som är i fokus för kedjorna, dels en ökad abstraktion av dokumentens innehåll.

Jag redogör nedan först för min rekonstruktion av kedjorna av kommunikativa kontakter, och därefter 
för de mönster som syns i dessa kedjor.

6.1 Kedjor av kontakter
För att besvara frågeställning 1 och 2 har jag valt att använda analysenheten kedjor av kommunikativa 
kontakter. Min analys visar att det finns flera skäl att se utvecklingen av både Visionen och Värdegrun-
den som just kedjor av kontakter:

1. De har formen av en kedja av kontakter. De har en tydlig startpunkt och en tydlig slutpunkt. 

2. Mellan startpunkten och slutpunkten sker en rad rekontextualiseringar av både namnet och 
innehållet.

3. De ingående kontakterna sker ”mellan (delvis samma) parter och i (delvis) samma ärenden” 
(Linell 2011: 531)

4. Det handlar om att utforma ett dokument, genom en arbetsprocess i flera faser; en kedja som 
känns igen från de institutionella kedjor som Rönn (2009) och Linell (2011) beskriver.

De båda kedjorna av kontakter har stora inbördes likheter och uppvisar tydliga likheter ifråga om mön-
ster i uppbyggnad och ändamål. 

Ett återkommande mönster i de båda kedjorna är en cyklisk upprepning av rekontextualiseringar från 
diskussion till resultat, från resultat till diskussionsunderlag och från diskussionsunderlag till diskus-
sion. Cykeln dyker upp både i form av endast en av sina delar, i sin helhet samt upprepad flera gånger 
efter varandra.

Ett exempel på detta mönster är den cykel av rekontextualiseringar av Värdegrunden som organiseras 
runt Personaldagarna. Verksamheten personaldag eller personalmöte används för att utvärdera och dis-
kutera förslag till gemensamma texter som ledningen tagit fram vid sina ledningsgruppsmöten. Texter-
na har innan personalmötet funktionen förslag, under personalmötet har de funktionen diskussions-
material, och efter mötet går de tillbaka till ledningsgruppen för att antingen beslutas som fullvärdiga 
institutionaliserade dokument, eller återgå till diskussions- och bearbetningsstadiet. I det senare fallet 
kan en ny cykel påbörjas med att det nya förslaget presenteras vid en ny personaldag, eller så slås do-
kumenten fast med de genomförda förändringarna. 

Denna typ av cykel är ett gott exempel på växelspelet mellan deltagande och reifikation: Deltagandet i 
olika möten reifieras med anteckningar och protokoll, och dess reifieringar används sedan för att sam-
ordna deltagandet i nya möten. På så sätt upprätthålls balansen mellan deltagande och reifikation. 
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Baserat på likheterna kedjorna emellan är det rimligt att anta att de tillhör en gemensam typ av kedja 
av kommunikativa kontakter, som utmärks just av att de organiseras kring framtagandet av någon typ 
av gemensamma dokument i en organisation. Det är också rimligt att anta att de utgör en del av Myn-
dighetens kommunikativa praxis.

Den typ av kedja av kommunikativa kontakter som kedjorna Visionen och Värdegrunden ser ut att till-
höra utmärker sig från tidigare beskrivna kedjor av kontakter främst på två sätt: 

1. I teoridelen beskriver jag hur Rönn och Linell använder termen kedjor av kontakter för att be-
skriva institutionaliserade kedjor som  upprepas på ett förväntat och planerat sätt. Exempel på 
kedjor är repetition av en teaterpjäs och kedjan från polisförhör till eventuell rättegång. De 
kedjor av kontakter som utgörs av arbetet med Värdegrunden och med Visionen har i stället 
vuxit fram successivt, utan medvetna, explicita regler och procedurer. 

2. I de kedjor som beskrivs av Rönn och Linell organiseras kedjan kring någon typ av kommu-
nikativ verksamhet: Att repetera en Tjeckhov-pjäs i Rönns (2009) avhandling och på att skipa 
rättvisa för ett brott i Linells (2011) bok. I  de kedjor av kommunikativa kontakter som jag un-
dersökt organiseras istället hela kedjan kring själva rekontextualiseringsprocessen, och de tex-
ter som rekontextualiseras är också målet med och resultatet av kedjan.

Nedan presenterar jag först den kedja av kontakter som utgörs av arbetet med Visionen, därefter den 
kedja som utgörs av arbetet med Värdegrunden, och till slut de mönster som framträder i arbetet med 
Värdegrunden. 

6.1.1 Visionen

Figur 1 visar den kedja av kontakter som utgörs av arbetet med Visionen. Figuren har tre spalter. Spalt 
1 innehåller tidpunkten, spalt 2 innehåller kommunikativa verksamheter och spalt 3 innehåller texter. 
Varje text eller verksamhet illustreras med en ruta, vilken innehåller rutans nummer och en kort besk-
rivning. 

Vissa rutor har svart ram och vissa har grå. De svarta rutorna utgör texter som jag läst och analyserat. 
De grå rutorna utgör texter eller verksamheter som jag inte kunnat ta del av men som omnämns i de 
analyserade texterna och vars innehåll finns dokumenterat (och rekontextualiserat) i dessa. 

Texterna och verksamheterna binds samman av linjer som symboliserar rekontextualiseringar av Visi-
onens namn och/eller innehåll. Linjerna börjar från ramen av den text eller verksamhet som är ut-
gångspunkten och pekar en bit in i rekontextualiseringen. Eftersom figuren visar kedjan i kronologisk 
ordning kommer den text eller verksamhet som rekontextualiseras alltid att vara ovanför eller i jämn-
höjd med rekontextualiseringen. 

De kontakter som rekontextualiseras vid många tillfällen och de delar av kedjan som dessa kontakter 
ger upphov till är markerade med gult.
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Figur 1: Visionen



Av figur 1 framgår att kedjans startpunkt är förslag till Strategi för förändring (1) som Myndighets-
chefen skrev vid sitt tillträde 2008. Förslaget rekontextualiseras som underlag för diskussion när det 
presenteras för personalen på ett personalmöte (2). Vid ledningsgruppsmötet (3) rekontextualiseras 
texten igen, nu som underlag för beslut, och det klubbas igenom att den ska gälla från och med den 1 
januari 2009. Texten är nu rekontextualiserad som en institutionell text: Den myndighetsgemensamma 
Strategi för förändring (4).

Kedjan går vidare med att återigen rekontextualisera Strategin som underlag för diskussion på perso-
nalmöten; först i en diskussion om bilden av myndigheten på ett personalmöte (5) och sedan i en dis-
kussion om Strategin själv på ett annat personalmöte (6). Detta möte leder till att Strategin genomgår 
vissa förändringar, och rekontextualiseras som Visionen (7). Denna Vision är till stor del identisk med 
Strategi för förändring, och namnbytet är ett sätt att markera den nystart som följer av den viktiga re-
kontextualisering som det är att uppdatera Strategin efter de omständigheter som råder två år efter att 
Strategin först skrevs.

Exempel 1: Utdrag ur kontakt nummer 7, Visionen

• Vi ska uppfattas som öppna, händelserika och dynamiska.

• Vi ska ta plats i samhällets kunskapsutveckling.

• Vi ska ha en öppenhet som stimulerar till delaktighet och medskapande.

Denna version av Visionen är basen för resten av kedjan. Den rekontextualiseras gång på gång i olika 
sammanhang och funktioner. Det tillfälle som får mest påtagliga konsekvenser är när den återigen är 
föremål för diskussion och utvärdering på det personalmöte (9) som leder fram till att Myndigheten 
genomför en stor omorganisation vid årsskiftet 2011/2012. 

Som en följd av omorganisationen blir Visionen temat för den utökade personaldag i Örebro där arbe-
tet med Värdegrunden föds. Visionens tredje rad, om öppenhet, delaktighet och medskapande,  an-
vänds här som underlag för en tvådagars workshop (28) med samtal, grupparbeten, teambuilding-
övningar och diskussioner om vilka konkreta insatsområden som är prioriterade för att Visionen ska 
uppnås. Under denna helg sker alltså en hel rad rekontextualiseringar inom ramen för den mini-kedja 
av kontakter som utgör workshopen. Som ett resultat får Visionen en rad dotter-kedjor. En av dem är 
Värdegrunden. 

Vid den sista kommunikativa verksamheten med tillhörande protokoll, ett ledningsgruppsmöte med 
diskussioner om hur Visionen ska uppdateras inför 2015 – 2017, får rekontextualiseringen en intres-
sant temporal aspekt: Det som skapades som en vision av framtiden har bytt funktion till ett föråldrat 
objekt som är i behov av modernisering. 

6.1.2 Värdegrunden

Figur 2 visar den kedja av kontakter som utgörs av arbetet med Värdegrunden. Kedjan utgår från akti-
viteterna på en personalresa till Örebro där personalen deltog i olika workshops som utgick från Visi-
onen. 

Figuren har fyra kolumner. Kolumn 1 visar tidpunkten för kontakterna. Kolumn 2 innehåller kommu-
nikativa verksamheter. Kolumn 3 innehåller texter. Kolumn 4 visar hur Värdegrunden benämns och 
omnämns i olika delar av kedjan. Varje text eller verksamhet illustreras med en ruta, vilken innehåller 
rutans nummer och en kort beskrivning. 
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Vissa rutor har svart ram och andra har grå. Rutorna med svart ram markerar texter som jag läst och 
analyserat. De grå rutorna markerar texter eller verksamheter som jag inte kunnat ta del av men som 
omnämns i de analyserade texterna och vars innehåll finns dokumenterat (och rekontextualiserat) i 
dessa. 

Texterna och verksamheterna binds samman av linjer som symboliserar rekontextualiseringar av Vär-
degrundens namn och/eller innehåll. Linjerna börjar från ramen av den text eller verksamhet som är 
utgångspunkten och pekar en bit in i rekontextualiseringen. Eftersom figuren visar kedjan i kronolog-
isk ordning kommer den text eller verksamhet som rekontextualiseras alltid att vara ovanför eller i 
jämnhöjd med rekontextualiseringen. 

De kontakter som rekontextualiseras vid många tillfällen och de delar av kedjan som dessa kontakter 
ger upphov till är markerade med färg. Jag har identifierar fyra sådana återkommande rekontextua-
liseringar.
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Figur 2: Värdegrunden
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Av figur 2 framgår att startpunkten för kedjan är triosamtal (1) om hur Myndigheten ska uppnå sin ge-
mensamma Vision i praktiken. Den första rekontextualiseringen på post it-lappar med förslag: Attityd-
er (2). Den andra rekontextualiseringen sker från triosamtal  (1) till café-samtal (3) och den tredje från 
detta samtal till open space-samtal (4) där slutsatserna från triosamtal (1) och café-samtal (3) rekon-
textualiseras som utgångspunkter för open space-samtalet. Till sist rekontextualiseras open space-
samtal (4) i ifylld övningsmall (5): 

Exempel 2:Utdrag ut kontakt nummer 5, Ifylld övningsmall

ATTITYDER

Beskriv insatsen:

ta fram en gemensam värdegrund

hälsa på varandra

säg någonting positivt varje dag

för inte förtroenden vidare

prata inte om de som ej är närvarande

ta ett gemensamt ansvar för att bevaka värdegrunden

Orden attityder och värdegrund liksom förslagen i samtal (4) och mall (5) rekontextualiseras i ett fler-
tal texter och verksamheter (6-13) som har till syfte att följa upp Örebrodagarna och planera för fort-
satt arbete, och därefter i ett möte med Attitydgruppen (14).  På detta möte deltar samma människor 
som deltog i kontakterna 1-5, men nu med ett annat syfte: Att skapa den värdegrund som de efterlyste 
vid de tidigare kontakterna. Detta ger en annan funktion till orden värdegrund och attityd samt till för-
slagen: Tidigare var de resultaten från en diskussion. Nu utgör de underlag för en ny diskussion.

Mötet med Attitydgruppen (14) resulterar i en rad ord som är tänkta att utgöra värdegrunden (15) och 
efter ytterligare möten (20) ett förslag till värdegrund (21) som utgörs av dessa ord med tillhörande 
förklaringar och exempel enligt följande mönster: 

Exempel (3) Utdrag ut kontakt nummer 21, Förslag till Värdegrund 

KOMMUNIKATION

Vi ska vara tydliga, sakliga och raka i vår kommunikation.

Vi ska vara aktiva och ta eget ansvar för att ta reda på saker så att vi inte känner oss oinformerade 
och utanför. Vi har alla olika behov av hur mycket information vi vill ha för att känna oss delaktiga. 

Delta i kafferasten, ställ frågor och lyssna till svaren!

Detta förslag fortsätter att rekontextualiseras i olika texter och möten genom hela kedjan av kontakter 
ända till den sista: En presentation av den slutgiltiga värdegrunden på personaldagen i mars 2014 (44). 
Rekontextualiseringen har då delvis bytt ut både innehåll och namn. 

Den första stora ändringen sker i ett mail från kommunikationschefen (21) om planering inför den per-
sonaldag i januari 2014 (22) där förslaget till värdegrund ska utgöra diskussionsunderlag för en work-
shop. I detta mail och på personaldagen benämns Värdegrunden som värdeorden eller bara orden, och 

27



på personaldagen enbart som det senare. Förändringen speglar en förändring i ledningsgruppens syn 
på Värdegrundens funktion: från en positiv ledstjärna som ska genomsyra allt arbete för lång tid fram-
över, till en ”temperaturmätare” (Kommunikationschefens ord) som beskriver vad som behövs för att 
förbättra just de problem som ligger för hands.

Den andra stora ändringen sker när Kommunikationschefen kortar och bearbetar Värdegrunden enligt 
överenskommelser från ett möte med Attitydgruppen (39) och därmed skapar det slutgiltiga förslaget 
till Värdegrund (40). Borta är här förklaringarna och exemplen från det ursprungliga förslaget. I stället 
innehåller innehåller den slutgiltiga texten beskrivningar av nyttan med varje attityd:

Exempel (4) Utdrag ut kontakt nummer 40 , Värdeorden – slutgiltig version

HUMOR

Humorn kan vara avväpnande och fungera som ett socialt kitt. 

Humorn skapar en välbehövlig distans till saker och ting.

6.2 Institutionalisering och ökad abstraktion
Två mönster syns i framväxten av Visionens och Värdegrundens kedjor av kontakter; institutionalise-
ring och ökad abstraktion. De är tätt sammanlänkade och jag beskriver dem därför tillsammans. 

När det gäller värderingar kan man säga att institutionalisering handlar om vems vem värderingar det 
är som presenteras: medarbetarens eller Myndighetens. Rekonstruktionen visar att det skett en gradvis 
institutionalisering av orden attityder och värdegrund, samt av de ord som ingår i Värdegrunden, och 
att de nu är till största delen Myndighetens ståndpunkt.

Till en början finns enbart en personlig åsikt nedskriven på en post it-lapp, uppsatt på en vägg under 
Örebrodagarna. Texten på denna lapp är helt subjektiv och personlig. Sedan dokumenterar de inhyrda 
processledarna denna lapp med ett fotografi i ett material som har Myndighetens namn längst upp. 
Fortfarande är åsikterna inte Myndighetens officiella utan tillhör en specifik medarbetare, men i detta 
material har medarbetarnas åsikter ändrat funktion från förslag till resultat: en produkt av en av myn-
dighetens aktiviteter. 

Efter Örebro plockar ledningsgruppen upp den information som finns i processledarnas dokumentation 
av dagarna och använder den i ett eget arbetsmaterial. De håller ett möte i en mindre grupp om upp-
följningen av Örebrodagarna och ett ledingsgruppsmöte där de beslutar att ge Attitydgruppen i upp-
drag att att fram en myndighetsgemensam värdegrund för de sociala värdena. Besluten förs in i proto-
kollet. Nu har orden attityd och värdegrund, samt till viss del innehållet i från den post it-lapp som sat-
tes upp på väggen i Örebro, fått en ny institutionell status: De finns med i den text som har högst offi-
ciell status i Myndigheten. När Attitydgruppen träffas och skapar sin Värdegrund under hösten är deras 
texter inte institutionaliserade ännu, men delar av dem har redan fått viss institutionell status och de 
har ett indirekt löfte från ledningsgruppen om att helheten ska få samma status när Värdegrunden är 
färdig. 

Värdegrunden presenteras för resten av personalen på tre personaldagar: först som ett förslag i decem-
ber, sedan som ett underlag för diskussion i januari och till sist, efter vissa revideringar, som ett färdigt 
resultat i mars. Denna upprepning av samma procedur, presentationen på personalmötet, hjälper till att 
lägga fast Värdegrundens status som institutionellt dokument. För varje gång är Attitydgruppen nämli-
gen mindre tydliga som upphovsmän, Myndigheten mer tydlig som avsändare, och innehållet mer be-
kant. 
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De förändringar av innehållet som sker inför det sista personalmötet har dessutom rensat bort de sista 
resterna av de exakta formuleringar som stod på den personliga post it-lappen i Örebro. De konkreta 
förslagen på hur medarbetarna ska bete sig är ersatta av allmänna beskrivningar av nyttan med viss 
förhållningssätt. Inte ens namnet är detsamma: Värdegrunden heter vid det här laget Värdeorden, och 
ledningen har gjort sitt bästa för att sluta kalla dem för Attityderna (även om det visar sig vara svårt 
eftersom detta ord kanske institutionaliserats mest av allt i denna kedja av kontakter).

För varje ny grad av institutionalisering hos Värdegrunden, från post it-lappen upp till ledningsgrupps-
protokollet och från presentationen av förslaget på personaldagen i december till presentationen av den 
slutgiltigt gällande Värdegrunden på personalmötet i mars, genomgår Värdegrunden en förvandling 
från en personlig, privat åsikt med en medarbetare som avsändare, till en officiell åsikt med Myndig-
heten som avsändare och medarbetarna som målgrupp. 

Både  institutionaliseringen och den ökade abstraktionen är en resa bort från det fysiska och situerade 
till det ickefysiska och abstrakta. Medan den ökade abstraktionen  gör innehållet abstrakt så gör insti-
tutionaliseringen avsändaren abstrakt. Den gör innehållet till en del av den abstrakta föreställning som 
en myndighet är. Eftersom Myndigheten inte är en fysisk person förväntas medarbetarna att assimilera 
Myndighetens åsikt och implementera den i sin praxis. Myndigheten blir därmed en abstrakt chef över 
alla som jobbar på myndigheten, inklusive ledningsgruppen.

Rörelsen från konkret till abstrakt innehåll kan ses i förändringen från förslag som syftar på specifika 
situationer, i vilka läsaren uppmanas att agera på ett visst sätt, till förslag på känslor och attityder som 
läsaren förväntas ha och känna generellt. 

Under Örebrodagarna inleds kedjan med de konkreta förslagen om vad som borde förändras i Myndig-
hetens praxis för social samvaro. Deltagarna i attitydgruppen uppmanar i sin presentation sina medar-
betare att hälsa på varandra, inte föra förtroenden vidare, inte tala om de som ej är närvarande, och så 
vidare.

När Attitydgruppen får i uppdrag att utveckla en gemensam värdegrund bestämmer de sig för att välja 
några ord som beskriver attityder de tycker är viktiga att ha för att uppnå ett gott arbetsklimat. I stället 
för att beskriva vad man ska och inte ska göra finns det nu ord som beskriver hur man ska vara, vilken 
inställning man ska ha. Detta ökar abstraktionen. Dock är orden fortfarande exemplifierade och förkla-
rade med samma typ av konkreta uppmaningarna som gruppen formulerade under Örebrodagarna.

På personaldagen den 27:e januari konkretiseras orden när alla i personalen får ge förslag på hur man 
kan omsätta orden i praktiken. Meningen är att alla ska få en chans att fundera på hur man kan göra or-
den till en del av sin praxis. 

Men Värdegrunden utökas inte med dessa förslag. I stället bestämmer ledningsgruppen efter personal-
dagen att beskrivningarna ska kortas, göras mer abstrakta och generella. De tidigare konkreta beskriv-
ningarna tas bort. De nya beskrivningarna framhäver i stället vinsterna med att uppnå de utvalda attity-
derna: ”Humor skapar en välbehövlig distans och kan fungera som ett socialt kitt.” 

Som en sista ändring lägger Kommunikationschefen till ett avslutande avsnitt med titeln ”Hur kan jag 
påverka?” Trots titeln beskriver avsnittet enbart att man kan påverka, vems ansvar det är att påverka, 
att ledningsgruppen  kommer att låta orden genomsyra arbetet, och att enheterna ska låta orden ge-
nomsyra arbetet. Hur det ska gå till beskrivs inte. Detta avsnitt gör alltså inte Värdegrunden mindre 
abstrakt. 

Källströms (1995) intervjuer beskrev åsikten att otydlighet i Värdegrunden är av godo eftersom det 
tvingar medarbetaren att aktivt tolka innehållet, och jag mötte liknande resonemang på Myndigheten 
angående graden av abstraktion i Värdegrunden. Ett resultat av den ökade abstraktionen av resultatet 
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blir dock att medarbetarna inte vet riktigt hur de ska använda värdegrunden, eller litar på att den kom-
mer att ge resultat. 
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7 Diskussion
Jag har fyra utgångspunkter för min diskussion:

1. Myndighetens mål med Värdeorden: Det övergripande målet att med hjälp av det goda arbets-
klimatet uppnå Visionens tredje rad, ”Vi ska ha en öppenhet som stimulerar till delaktighet och 
medskapande”. 

2. En målinriktad verklighetsbeskrivning som pekar ut möjligheter och hinder för att utveckla 
praxis i den önskade riktningen. I min diskussion kommer jag att lyfta fram både möjligheter 
och hinder för Myndigheten att uppnå sina mål med Värdegrunden.

3. De mönster i utvecklingen som jag beskrivit i resultatet: institutionalisering och ökad abstrak-
tion.

4. De kompletterande perspektiven delaktighet och styrning. Jag lyfter fram hinder och möjlig-
heter som framträder från båda perspektiven, det vill säga både ur ledningens och medarbeta-
rens perspektiv.

7.1 Möjligheter och hinder för att uppnå målen
Den sammantagna effekterna av abstraktionen och institutionaliseringen ger en obalans mellan deltag-
ande och reifikation. Värdegrunden är en reifikation och ett gränsobjekt, tänkt att samordna Myndig-
hetens alla praktikgemenskaper i deras arbete för en bättre social arbetsmiljö. Men när innehållet är 
abstrakt och inte anknyter till de respektive praktikgemenskaperna praxis, blir det svårt att samordna 
sig med hjälp av den. Den blir också mindre effektiv som gränsobjekt eftersom tolkningsfriheten är så 
stor: De olika praktikgemenskaperna kan utveckla fullständigt olika praxis för hur de organiserar sitt 
deltagande kring Värdegrunden. 

Styrdokument kan vara kraftfulla reifikationer och en tilltro till dessa är inte ett problem i sig. Hindren 
uppstår när en organisation utvecklar styrdokument utan att konkretisera hur de ska användas och baka 
in användningen i praxis. Myndighetens värdegrund är ett till viss del exempel på en reifikation som 
tros kunna stå för sig själv utan deltagande, och förändra praxis genom sin blotta existens. Visserligen 
har personalen fått diskutera hur de kan konkretisera innehållet, och visserligen har ledningen uppma-
nat enheterna att gruppvis diskutera Värdeorden, men diskussionerna har inte lett till några konkreta, 
myndighetsgemensamma beslut om hur praxis ska förändras. I stället har deltagandet gjorts till en in-
dividuell fråga.

Obalansen mellan deltagande och reifikationer skapar ett grundläggande hinder för att personalen ska 
kunna vara delaktig och medskapande i arbetet med Värdegrunden: Samordningen hindras när en möj-
lighet till deltagande omvandlas till en reifikation utan förankring i praxis.

De sammantagna konsekvenserna av institutionaliseringen och den ökade abstraktionen resulterar ock-
så i en individualisering av arbetet med Värdegrunden. Individualisering innebär kort och gott att indi-
viden tillskrivs frihet och ansvar. Det innebär i detta fall att individen har frihet att tolka värdegrunden 
men ansvar för att delta. Friheten gäller alltså endast hur hon deltar, inte om.
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Individualisering innebär också att man ser till individens personliga egenskaper och val för att få svar 
på frågor om varför individer gör som de gör. Allt handlar då om individens beteende, val, värderingar, 
verklighetsuppfattning, ambition, åsikter och mål.

Individualisering är inte unikt för denna kedja av kontakter, utan verkar genomsyra både ledningsgrup-
pens och medarbetarnas syn på arbete och förändring i Myndigheten generellt. Myndighetschefen tyc-
ker till exempel inte att intern kommunikation är en ledningsgruppsfråga utan något som varje medar-
betare själv har ansvar för att delta i och driva. I många olika situationer poängteras individens ansvar 
för att söka upp information, för att saker blir gjorda, och i och med Värdegrunden även för att känna 
sig trygg och trivas med sin arbetssituation. Så kanske är inte individualiseringen en följd av ökad abs-
traktion och institutionalisering, utan kanske är de två sistnämnda en följd av individualiseringen?

Möjligheter med individualiseringen:

• Individen kan känna att den egna insatsen och tolkningen är viktig, att hon har betydelse, och 
sporras till ökat engagemang. Individualiseringen öppnar också upp för individen att ta egna 
initiativ, hon blir uppmuntrad att göra någonting själv.

• Individualiseringen kan tvinga medarbetarna att ständigt vara öppna för varandras olika san-
ningar och värderingar. Det kan träna individer att bli mer accepterande och ha lättare att arbe-
ta tillsammans med andra, även när de inte delar alla åsikter.

Risker med individualiseringen:

• Tolkningsfriheten kan i värsta fall leda till konflikter om tolkningen av orden, och i näst värsta 
fall till att resultaten blir mindre tydliga när personalen sluter upp kring Värdeorden. Insatsen 
riskerar att bli splittrad. Den kraft och effektivitet som ges av att samordnat gripa sig an sam-
ma sak kan utebli. Detta kan stävja engagemanget och ta bort en kraftfull källa till gemenskap.

• Personer kan missa att se de andras insatser eftersom de gjort en annan tolkning av hur man 
bäst omsätter Värdeorden i praktiken. 

• Individualiseringen kan leda till rivalitet och att personer vaktar på varandra i stället för att 
stödja varandra. 

• På ett mer övergripande plan är den största risken med individualiseringen att den kan dölja 
praxis. Detta beror på att man ser till enskilda personers egenskaper och val i stället för till alla 
de gemensamma, ofta omedvetna mönster som människor utvecklar över tid. Individens val 
och beteende formas av dessa mönster, så även om hon till synes gör egna val är det ofta prax-
is som styr hur människor agerar. Därmed är ett praxisfokus en mer effektiv väg för verksam-
hetsutveckling än individuella åtgärder är. Just därför är praxis det centrala begreppet i praxis-
analysen (Rönn u.a.).
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8  Sammanfattning och slutord
Jag har undersökt utvecklingen av en värdegrund för den sociala samvaron mellan medarbetarna på 
en myndighet för att se vilka mönster som framträder i processen, och hur dessa mönster påverkar 
Myndighetens möjligheter att uppnå sina mål med att skapa Värdegrunden. 

Undersökningen har visat att arbetet med Värdegrunden, liksom arbetet med Visionen, är kedjor av 
kommunikativa kontakter. Det finns vidare anledningar att se dem som två olika exempel på en typ av 
kedja av kontakter, som utmärker sig från tidigare beskriva institutionella kedjor av kontakter genom 
att de växt fram successivt och till synes utan fastlagda ramar, och som är en del av Myndighetens 
praxis.

Det finns tydliga mönster i utvecklingen av värdegrunden, bland annat de övergripande mönstren inst-
itutionalisering och ökad abstraktion. Institutionaliseringen av värdegrunden innebär att den har  ut-
vecklats från att vara en samling personliga ståndpunkter hos några av Myndighetens medarbetare till 
att vara ett styrdokument som innehåller myndighetens officiella ståndpunkt. Ökad abstraktion innebär 
att värdegrundens innehåll har gått från uppmaningar till medarbetaren att utföra specifika konkreta 
handlingar, till uppmaningar om känslor och värderingar som medarbetaren ska känna och hysa. 

Jag har också diskuterat några av de möjligheter och hinder som mönstren för med sig. Den följd jag 
främst diskuterar är att de övergripande mönstren institutionalisering och ökad abstraktion tillsammans 
ger upphov till en individualisering av ansvaret för att leva upp till värdegrunden, eftersom var och en 
själv måste tolka värdeorden för att kunna leva upp till dem i praktiken, och det samtidigt är obligator-
iskt att använda sig av dem i sitt arbete. Detta kan föra med sig hinder för medarbetarnas samordning 
och skymma sikten för de stora mönstren i myndighetens praxis, det vill säga de rutiner och arbetssätt 
som styr hur myndigheten arbetar, både på ett medvetet och omedvetet plan.

Praxisanalysen har fungerat utmärkt som ramverk för denna undersökning, både i teori och metod. 
Dess metoder och analysredskap har visat sig vara effektiva för att undersöka den typ av utvecklings-
process som jag studerat, och identifiera de mönster som utmärker och påverkar den.  

Som jag beskrev i metodkapitlet har jag genomfört min undersökning som kartläggningsfasen av en 
praxisanalys, och därför begränsat min användning av praxisanalysens ramverk. Undersökningen har 
därför enbart baserats på skrivet material, vilket kan ses som en nackdel, och inte presenterat några 
utvecklingsverktyg, vilket annars är målet med en praxisanalys. Ambitionen har dock hela tiden varit 
att utöka projektet efter examensperiodens slut, och utöka samverkan för att på sikt ta fram utveck-
lingsredskap till Myndigheten, i enlighet med praxisanalysens fjärde princip. Jag har arbetat målinrik-
tat för att möjliggöra en sådan utvidgning av projektet, bland annat genom mina val av metoder och 
analysredskap, och genom att ta in Myndighetschefen i slutet av min undersökning för att introducera 
och validera våra resultat. Min förhoppning är att projektet kan fortsätta och att den här undersöknin-
gen kan bli bidra till en positiv utveckling på Myndigheten.

Det vore intressant att ytterligare undersöka den typ av kedja av kontakter som Värdegrunden verkar 
vara ett exempel på, skapandet av gemensamma dokument, för att se om den finns representerad i an-
dra organisationer. Det vore då självklart mest intressant att undersöka den medan den pågår, och då 
kunna studera även de samtal som ingår i den. Detta skulle tillföra praxisanalysen kunskap om andra 
typer av institutionella kedjor av kommunikativa kontakter än de som tidigare beskrivits.
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