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Abstract 
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This study discloses home-care organizations in one municipality in Sweden and five units 

work with implementing the social services legislated value base for elderly people. The aim 

of this study is to gain an understanding of personnel and managers perception of the value 

base and its implementation in the practical work with the elderly. A qualitative method has 

been used to analyze the questions raised by the aim of this study. The empirical data was 

retrieved by semi-structured interviews with managers and their personnel in homecare 

service The empirical data was analyzed on the basis of the neo-institutional theory, Michael 

Lipsky’s theory concerning street-level bureaucrats and previous research regarding 

implementation of social policy and the practical home-care work. The result present that the 

value base is considered to be a vague idea. Both managers and personnel states that there has 

been minor changes in the units since the legislative change. Despite that, the results also 

show that the managers and the personnel consider the value base to be important for the 

elderly. The personnel thought it could lead to a better quality in the units. The managers had 

a different opinion, but they thought that the value base could generate discussions regarding 

the execution of the actions in the homecare services. The results of the study also reveal 

difficulties for the managers to implement the value base and for the personnel in the practical 

work with the elderly.  

 

Keywords: Implementation, value base, home-care, elderly, neo-institutional theory, street-

level bureaucracy. 
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1. Inledning/problemformulering 
Under de senaste femtio åren har andelen äldre i Sverige ökat och det är en ökning som ser ut 

att fortsätta. Medellivslängden ökar i takt med den medicinska utvecklingen, vilket innebär att 

allt fler äldre lever längre. Det kommer därför att finnas ett större behov av omsorg och vård 

under en längre period (Roos, 2010). Om äldre personers behov av omsorg kommer att kunna 

tillgodoses i framtiden beror delvis på den demografiska utvecklingen och även på om 

samhällets insatser kan tillfredsställa äldre personers ökade behov (Lagergren, 2006). I 

framtiden kommer det troligen ställas högre krav på en individuellt anpassad äldreomsorg 

som håller hög kvalitet. Äldre kommer förmodligen i högre utsträckning att kräva mer 

inflytande över omsorgens utformning och utförande (Roos, 2010). Detta kan ses som en del i 

den individualiseringstrend som finns i Sverige och som präglas av individens ansvar för sitt 

eget liv och förmåga att göra egna val (Lindbladh et al., 1998). Att ett mer individanpassat 

arbete är relevant inom dagens äldreomsorg framgår av den statliga utredningen Värdigt liv i 

äldreomsorgen (SOU 2008:51). 

 

En individuellt anpassad omsorg tar sig uttryck i en lagstiftning. Den 1 januari 2011 trädde en 

lagändring i kraft i Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § (SFS 2010:427) där en ny värdegrund antogs 

för äldreomsorgen. Lagändringen innebär att Socialtjänstlagen ska inriktas på att äldre 

personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Lagändringen syftar också till att 

ge verksamheterna inom vård och omsorg för äldre personer möjlighet att skapa en värdig 

äldreomsorg, att arbeta med kvalitet i verksamheterna och anpassningen till individuella 

behov. I propositionen står följande: 

 

“En värdegrund för äldreomsorgen handlar om att tydliggöra etiska värden och säkerställa att 

äldre personer ska kunna ha ett meningsfullt liv och känna sammanhang” (Prop. 2009/10:116, 

s. 9-10) 

 

Äldreomsorgen1 är en välfärdstjänst som kommunerna har ansvar för inom ramen för 

socialtjänstlagen (Prop. 2009/10:116). Äldreomsorgen utgör därför en stor del av det sociala 

arbetet i Sverige (Szebehely, 2003). Vi har funnit tidigare forskning som pekar på att det är 

grundläggande att uppmärksamma frågor om äldres värdighet och livskvalitet i det praktiska 

                                                
1 Sveriges äldreomsorg omfattar både särskilt boende och hemtjänst, d.v.s. hjälp i det egna hemmet. Begreppet 
hemtjänst innefattar personlig omvårdnad, serviceinsatser, trygghetslarm samt ledsagarservice (Edebalk, 2013). 
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arbetet med äldre personer eftersom de har begränsade möjligheter att förändra sin 

livssituation (George, 1998). Vidare har vi funnit forskning som belyser olika faktorer som 

försvårar implementeringen av socialpolitiska beslut och riktlinjer inom hemtjänsten, såsom 

biståndsbesluten (Andersson & Kalman, 2012). Även forskning som åskådliggör vissa 

problemområden i hemtjänstens praktiska arbete. Bland annat upplevs tiden som begränsande 

och stressande bland personalen, vilket påverkar deras möjlighet att ge en god kvalitet på 

omsorgen (Wikström, 2005; Sims-Gould & Martin-Matthews, 2010; Szebehely, 1995; Olsson 

& Ingvad, 2001). Vi har däremot inte funnit någon forskning kring den nationella 

värdegrunden eller dess implementering. En förklaring på detta kan möjligen vara att 

lagändringen är relativt nyligen genomförd och värdegrundsarbetet och dess implementering 

befinner sig i en uppstartsfas. Med utgångspunkt i att en ny värdegrund har antagits i 

Socialtjänstlagen, och då hemtjänsten utgör en viktig del av äldrepolitiken (Evertsson & 

Johansson, 2008), finner vi det intressant att få en förståelse för vad enhetschefer och personal 

inom hemtjänsten har för uppfattning om värdegrunden, dess implementering samt hur den 

tolkas i den lokala kontexten.   

 

2. Syfte/frågeställningar 
Syftet med studien är att få en förståelse för vad personal och enhetschefer inom hemtjänsten i 

en kommun som fått statsbidrag för att implementera den nationella värdegrunden har för 

uppfattning om värdegrunden och dess implementering i det dagliga arbetet med äldre 

personer. 

 

Utifrån syftet med studien kommer följande frågeställningar användas för att besvara studiens 

syfte. 

 

Frågeställningar 

1. Hur tolkar och beskriver enhetscheferna värdegrunden och dess implementering i 

hemtjänstens verksamhet? 

 

2. Hur tolkar, beskriver och arbetar personalen enligt egen utsaga med värdegrunden i det 

dagliga omsorgsarbetet? 
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3. Vilken betydelse anser personalen och enhetscheferna att värdegrunden har för en 

individuellt anpassad äldreomsorg med god kvalitet? 

 

3. Bakgrund 
I detta kapitel lyfter vi fram hemtjänstens historia, lagändringen i Socialtjänstlagen, 

värdegrunden som begrepp och dess innehåll. Slutligen beskriver vi det statsbidrag som ska 

stimulera kommunernas implementering av värdegrunden. 

 

3.1 Hemtjänstens historia 
I det här avsnittet har vi valt att beskriva hemtjänstens historia eftersom vi i vår studie har valt 

att fokusera på den kommunala hemtjänsten inom äldreomsorgen.  

 

Mellan 1950 och 1990 utvecklades hemtjänsten i Sverige. I början utgjordes arbetskraften 

inom hemtjänsten mestadels av medelålders hemmafruar. Verksamheten startades av 

frivilligorganisationer men blev snabbt så omfattande att ansvaret flyttades över på 

kommunerna. Den offentliga sektorn expanderade under 1960- och 1970-talet, då det fanns ett 

mål om att bygga ut och skapa en jämlik välfärd för alla i Sverige (Sand, 2007). Runt mitten 

av 1970-talet uppkom ett större behov av att rekrytera lönearbetande personal till 

hemtjänstverksamheten då hemmafruarna till stor del hade försvunnit i Sverige. På grund av 

detta och det faktum att de äldres vårdbehov ökade ledde till högre krav på utbildning och 

kompetens hos vårdpersonal (Edebalk, 2013). Under den senare delen av 1900-talet 

förflyttades ansvaret för de äldre i samhället från familjen till den offentliga sektorn genom 

kommunerna (Sand, 2007). 1992 trädde Äldredelegationen, även kallad Ädelreformen i kraft i 

Sverige. Genom reformen fick kommunerna ett samlat ansvar för omsorg och hemsjukvård av 

äldre personer (Edebalk, 2013). Den verksamhet som kännetecknas som kommunal hemtjänst 

har gjort det möjligt för personer från olika samhällsskikt att bo kvar i det egna hemmet utan 

att helt vara beroende av anhöriga för att klara sin dagliga livsföring (Szebehely, 2003). De 

förändringar som skett i den svenska offentliga sektorn under senare delen av 1900-talet har 

enligt Johansson (1998) bidragit till att kommunerna blivit viktigare och mer betydelsefulla 

för implementeringen av den statliga politiken.  
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3.2 Lagändring i Socialtjänstlagen 
I det här avsnittet har vi valt att beskriva grunden till lagändringen i Socialtjänstlagen, kritik 

som riktats mot lagändringen, värdegrundens lagtext och vad Socialtjänsten som ramlag 

innebär. 

 

Grunden till lagändring 

I utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) konstateras brister för äldres 

möjligheter till ett värdigt liv, gällande personlig integritet och rätt till ett privatliv, 

individanpassning, självbestämmande, delaktighet, gott bemötande och insatser av god 

kvalitet. Även brister gällande äldres välbefinnande såsom att känna trygghet och 

meningsfullhet i vardagen identifieras. Det framkommer även i utredningen att äldreomsorgen 

inte var tillräckligt anpassad för de äldres individuella behov. Vidare anser utredaren att det 

rådde en otydlighet i lagen om de begrepp som skulle vägleda personal inom äldreomsorgen i 

form av attityder, förhållningssätt och värderingar. För att äldre människor i Sverige ska få 

möjlighet till en trygg och värdig ålderdom behövdes enligt utredningen en lagfäst värdegrund 

i ett och samma lagrum, där värdigt liv och välbefinnande ska vara utgångspunkter för äldres 

värdighet (SOU 2008:51), vilket även regeringen menar behövs inom äldreomsorgen i 

proposition 2009/10:116. 

 

Kritik mot lagändringen 

Äldreforskaren Mats Thorslund som involverades i utredningsarbetet framförde ett särskilt 

yttrande i utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51). Thorslund (2008) menar 

att de lagar och nationella handlingsplaner som finns för äldrepolitiken är väldigt abstrakta 

och oprecisa. Därför behövs inte ytterligare en lagändring med abstrakta mål som värdighet 

och välbefinnande. De problem som finns inom äldreomsorgen kring bemötande och de 

äldres situation beror enligt Thorslund (ibid.) inte på att det saknas mål och lagar utan att de 

inte efterlevs, varav en förklaring kan vara lagarnas abstrakta formuleringar och definitioner. 

Thorslund (ibid.) resonerar kring att det behövs en resursförstärkning av personal inom 

äldreomsorgen för att kunna ge ett gott bemötande. Även att införandet av värdegrunden och 

ansvaret för det lokala genomförandet kommer att ligga på äldreomsorgens chefer. För att de 

ska få rimliga förutsättningar behövs en förstärkning av chefer inom äldreomsorgen, vilket 

utredningen inte tar upp (SOU 2008:51).  
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Enligt Proposition 2009/10:116 var även en tredjedel av remissinstanserna kritiska mot 

utredningens förslag om en nationell värdegrund. Socialstyrelsen menade precis som 

Thorslund (2008) att de brister som finns inom äldreomsorgen handlar om att nuvarande mål 

och bestämmelser inte tillämpas snarare än att det saknas lagstiftning. Remissinstanserna var 

även kritiska till att värdegrunden bara omfattar äldre personer och inte hela socialtjänsten och 

alla målgrupper (Prop. 2009/10:116).  

 

Socialtjänstlagen  

Värdegrundens formulering enligt lagtext: 

“Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4§ SoL, SFS 2001:453). 

 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. Med ramlag menas att detaljerade regleringar 

undviks och att verksamheten styrs genom de delmål och mål som anges i lagen. Genom 

denna konstruktion finns ett tolkningsutrymme för de kommuner som tillämpar lagstiftningen 

(SOU 2005:34). I Regeringsformen 1 kap. 1§ stadgas att den svenska folkstyrelsen bland 

annat ska förverkligas genom kommunalt självstyre (SFS 1974:152). Eftersom 

Socialtjänstlagen inte definierar alla insatser som kommunerna ska tillhandahålla utan bara 

anger ramar för vad insatserna ska leda till, innebär det att kommunerna får en viss frihet att 

utforma äldreomsorgen och anpassa den efter den tid vi lever i (Prop. 2009/10:116). 

 

Värdegrundens lagtext i Socialtjänstlagen innehåller därmed inte några detaljerade föreskrifter 

eller anvisningar. Lagtexten behöver tolkas på olika nivåer vilket kan ske genom nationella 

föreskrifter och råd vid den praktiska tillämpningen (Blennberger & Johansson, 2010). Denna 

tolkning har redan skett kring värdegrundens lagtext på en nationell nivå. Med anledning av 

lagändringen fick Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att ta fram ett vägledningsmaterial 

för personer som arbetar inom äldreomsorgen. Vägledningsmaterialet utgår från 

Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2012:3 om värdigt liv och välbefinnande och syftar till 

att skapa goda villkor för äldre personer inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2012). 

Värdegrunden behöver också tolkas på kommunal politisk nivå och genom äldreomsorgens 

chefer och medarbetare i det dagliga omsorgsarbetet, samt på medborgarnivå av 

omsorgstagare och anhöriga (Blennberger & Johansson, 2010). 
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3.3 Begreppet värdegrund 
I det här avsnittet har vi valt att beskriva begreppet värdegrund utifrån dess innebörd i 

förhållande till äldreomsorgen. 

 

Uttrycket värdegrund betyder enligt Nationalencyklopedin ”de grundläggande värderingar 

som formar en individs normer och handlingar” (Nationalencyklopedin, 2013). Regeringens 

syfte med en värdegrund inom äldreomsorgen bygger på uppfattningen att det kan tydliggöra 

de normer och etiska värden som ska vara grunden för arbetet och styra hur verksamheterna 

bedrivs. En värdegrund kan enligt regeringen öka tydligheten för ledningen, anställda, 

medborgare och omsorgstagare. I proposition 2009/10:116 framgår det även att en nationell 

värdegrund inom äldreomsorgen kan tydliggöra att verksamheten ska inriktas på den äldres 

behov av värdighet när denne får omsorgsinsatser eller har kontakt med verksamheter inom 

äldreomsorgen. Värdegrunden ska befästa ett synsätt om att äldre personer ska kunna leva 

efter sin personlighet och identitet och innehåller två grundläggande delar, ett värdigt liv och 

att känna välbefinnande i vardagen. 

 

3.4 Värdegrundens innehåll 
I det här avsnittet har vi valt att förklara värdegrundens innehåll utifrån hur det framställs i 

utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51), samt i proposition 2009/10:116. I 

utredningen och propositionen lyfts några aspekter fram som ska utgöra den nationella 

värdegrundens innehåll, vilka presenteras i detta avsnitt. 

 

3.4.1 Värdigt liv 
I proposition 2009/10:116 konstateras att ”Varje människa har en grundläggande värdighet 

och ett unikt värde bara genom att vara människa” (Prop. 2009/10:116, s.27). Begreppet 

värdigt liv bedöms enligt (SOU 2008:51) och proposition 2009/10:116 som centralt i 

värdegrunden och anses ha en övergripande karaktär. Begreppet innefattar aspekter såsom 

självbestämmande, rätt till privatliv, kroppslig integritet, individanpassning, delaktighet, 

insatser av god kvalitet samt ett gott bemötande av den äldre personen och hans eller hennes 

närstående. Dessa aspekter förklaras nedan. 
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Självbestämmande 

Äldreomsorgen ska stödja och respektera den enskildes självbestämmande och autonoma 

livsföring, d.v.s. makten över sin vardag. Personalen ska arbeta på ett sätt som gör att den 

äldre personen kan påverka hur insatserna genomförs. I möjligaste mån ska även den äldre få 

påverka vilken personal som ska utföra insatserna. Självbestämmande innebär också att den 

äldre har rätt att neka den omsorg som erbjuds (Prop. 2009/10:116). För att stödja den äldres 

självständighet och verka för att den äldre har inflytande över sin vardag behövs lyhördhet 

samt aktivt försöka förstå och fråga vad den äldre önskar (SOU 2008:51). 

 

Privatliv och kroppslig integritet 

Äldreomsorgen bör respektera och värna om den enskildes rätt till integritet och privatliv.  

Det kan innefatta sådant som möjlighet till avskildhet, diskretion och finkänslighet när det 

gäller den kroppsliga omsorgen. Vad som avses med integritet kan vara svårt att definiera då 

det kan variera över tid och mellan olika personer. Det kan bland annat innebära att den äldre 

själv bestämmer i frågor rörande den kroppsliga omsorgen, till exempel när det gäller 

avskildhet i samband med toalettbesök, av- och påklädning och annan kroppslig omvårdnad. 

Att värna om den äldres privatliv kan innebära att ta hänsyn till en persons bakgrund eller 

religion. Personalen ska även respektera att bostaden är den äldres hem (Prop. 2009/10:116). 

 

Individanpassning 

Alla individer har olika intressen, behov och önskemål. Personalen behöver därför vara lyhörd 

inför varje individs unika behov och förutsättningar. Till en individanpassad omsorg hör 

bland annat att observera etniska och kulturella förhållanden, vilket kan innebära att erbjuda 

omsorg som är kopplad till den äldres identitet eller på det språk som den äldre förstår. 

Personalen behöver vara lyhörd för de äldres olika behov och förutsättningar utifrån ålder, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och religion (Prop. 2009/10:116). 

Att arbeta individanpassat innebär att stärka och uppmärksamma de resurser individen har. 

Det innebär också att uppmärksamma de personer som inte kan föra sin egen talan så de får 

den service och omsorg de behöver (SOU 2008:51). 

 

Delaktighet 

Delaktighet innebär en aktiv medverkan och att ha medinflytande på den omsorg som ges. 

Inom äldreomsorgen måste därför omvårdnaden utgå ifrån den äldres medverkan. Det är 

viktigt att det finns ett samförstånd och en diskussion kring omsorgens utförande. En 
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förutsättning för att den äldre personen ska kunna vara delaktig i och kunna påverka sin 

vardag är tillgång till saklig och tydlig information om olika former av vård, omsorg, sociala 

och kulturella aktiviteter (Prop. 2009/10:116). Personalen behöver ha ett förhållningssätt som 

bjuder in den äldre personen till att känna sig trygg med att framföra sina önskemål och 

åsikter. Om den äldre personen på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte kan besluta 

själv måste kravet på delaktighet så långt det är möjligt tillgodoses (SOU 2008:51).  

 

Insatser av god kvalitet 

I Socialtjänstlagen framgår det att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att 

det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Verksamhetens kvalitet ska 

systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. God kvalitet innebär att omsorgen om 

äldre ska ha tillräckliga resurser, personal med hög kompetens och att verksamheten drivs 

utifrån god kunskap. Det är viktigt att personalen har kännedom om den äldres vanor och 

omsorgs- och vårdbehov (Prop. 2009/10:116)  

 

Gott bemötande 

Enligt proposition 2009/10:116 förutsätter ett gott bemötande i äldreomsorgen kunnighet, 

lyhördhet och empati. Till ett gott bemötande hör även att lyssna till den äldre personen, ta sig 

tid att samtala, att ge besked i tid samt hålla överenskomna tider. Det är även relevant för de 

äldre att ha möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål samt att samtalen förs på ett språk 

som den äldre personen förstår. Språkliga och kulturella skillnader och behov ska därför 

beaktas i samtalet med den äldre personen. 

 

3.4.2 Välbefinnande 
Enligt proposition 2009/10:116 ska det i den svenska äldreomsorgen finnas en strävan efter 

att verksamheterna inom vård och omsorg ska inriktas på att de äldre känner välbefinnande 

med de insatser som ges. Till de äldres välbefinnande hör känslor av trygghet och 

meningsfullhet (ibid.). Vad trygghet och meningsfullhet innebär kommer förklaras nedan. 

 

Trygghet 

En viktig aspekt av välbefinnandet inom äldreomsorgen syftar till att äldre personer ska känna 

sig trygga. Det ska enligt proposition 2009/10:116 vara äldreomsorgens uppgift att erbjuda en 

trygg miljö med god vård och omsorg, även vid stora omsorgsbehov. Aspekter såsom 
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kontinuitet och tillförlitlighet i hur omsorgen bedrivs är relevanta för att de äldre ska känna 

trygghet. Till strävan efter att skapa en känsla av trygghet för de äldre hör också ett 

respektfullt bemötande, lyhördhet och hänsyn från personalen.  

 

Meningsfull tillvaro 

Enligt proposition 2009/10:116 ska äldre personer få känna meningsfullhet i tillvaron. Detta 

kan innebära att stärka personens självkänsla samt skapa förutsättningar för sådant som ger 

livsglädje och känsla av sammanhang för den äldre. Det kan också innebära att de äldre har 

möjlighet att leva efter sin livsåskådning, kultur och tro, även ges möjlighet till fysiska 

aktiviteter och träna sina förmågor. 

 

3.5 Statsbidrag till kommunerna 
I detta avsnitt beskrivs det statsbidrag som regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i 

uppdrag att betala ut för att stimulera kommunerna att utforma lokala värdighetsgarantier. 

 

För att betona vikten av att äldreomsorgens verksamheter implementerar den nationella 

värdegrunden i det dagliga arbetet beslutade regeringen att genom Socialstyrelsen från och 

med år 2011 betala ut ett särskilt statsbidrag. Statsbidraget ska stimulera Sveriges kommuner 

att utforma lokala värdighetsgarantier för att tydliggöra för äldre och anhöriga vad de kan 

förvänta sig av den kommunala äldreomsorgen. Det är frivilligt för kommunerna att upprätta 

lokala värdighetsgarantier och de som tas fram ska kunna tillämpas på både kommunal och 

enskild driven verksamhet inom äldreomsorgen. Att införa värdighetsgarantier innebär att på 

lokal politisk nivå initiera ett utvecklingsarbete från ett värdegrundsperspektiv, även att 

granska och ifrågasätta den omsorg och service som erbjuds äldre. I utvecklingsarbetet bör 

enligt Socialstyrelsen äldreomsorgens personal på alla olika nivåer göras delaktiga samt även 

anhörig-, intresse- och pensionärsorganisationer. Olika ställningstaganden ska göras i 

utvecklingsarbetet, exempelvis när det gäller vilken ambition kommunen har när det gäller att 

ge stöd och hjälp till sina äldre. Utvecklingsarbetet måste handla om något extra utöver de 

insatser som den enskilde redan har beviljats och har rätt till enligt gällande lag och 

föreskrifter. När utvecklingsarbetet är klart ska det offentliggöras så att övriga medborgare, 

äldre och anhöriga vet vad som gäller och därmed kan få möjlighet att ifrågasätta. Att lokalt 

sedan garantera vissa saker genom att ge löfte om kompensation blir ytterligare något som 

vidmakthåller det som kommunen sagt sig vilja uppnå (Socialstyrelsen, 2011). 
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4. Begreppsförklaring 
Nedan presenteras vår användning av de begrepp som kommer att vara återkommande i vår 

studie. 

 

Vi kommer att använda oss av begreppet omsorgstagare när vi hänvisar till de äldre som får 

hemtjänstinsatser. Inom den omsorgsforskning som studerats används ofta begrepp som 

vårdtagare när de äldre omnämns. Eftersom de äldre inte endast är mottagare av vårdinsatser, 

utan även andra serviceinsatser i hemmet menar vi att omsorgstagare kan ses som ett mer 

passande begrepp i vår studie. Vi kommer vidare att variera mellan de olika benämningarna 

respondenter, enhetschefer, hemtjänstpersonal och personal beroende på i vilket sammanhang 

de omnämns. I vår studie har vi valt att använda oss av benämningen respondenter när vi 

hänvisar till våra intervjupersoner. Enligt Jacobsen (2012) är en respondent en person som har 

direkt kännedom om det ämnesområde som studeras, vilket våra intervjupersoner har. 

Hemtjänstpersonal syftar till den baspersonal som utför omsorgsarbete i de äldres hem 

(Szebehely, 2003). Med enhetschefer menar vi första linjens chefer med verksamhets- 

personal- och ekonomiansvar för en specifik enhet (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

 

5. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras två teoribildningar, en teoribildning för att förstå 

organisationsförändringar, samt en teoribildning om gräsbyråkrater för att senare kunna 

analysera enhetschefernas handlingsutrymme.  

 

5.1 Nyinstitutionell organisationsteori 
Nyinstitutionell organisationsteori uppkom av amerikanska forskare runt 1980-talet. Teorin 

fäste stor vikt på varför organisationer inom samma fält blir alltmer lika varandra och hur de 

påverkas och anpassar sig till sin omgivning för att få legitimitet (Johansson, 2006). En 

inriktning inom nyinstitutionell organisationsteori är Czarniawskas teori om hur idéer sprids, 

tolkas och omsätts i handling för att förstå organisationsförändringar (Czarniawska, 2005). 

Resultatet i denna studie kommer delvis att analyseras av Czarniawskas specifika inriktning. 

Denna inriktning kan hjälpa oss att analysera hur värdegrunden som idé är förpackad, sprids 

och hur idén återinbäddas och tolkas av hemtjänstens verksamhet genom enhetchefer och 

personal.  
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5.1.1 Idéers resa 
Att organisationsförändringar uppstår kan betraktas som en materialisering av idéer. Idéer 

reser hela tiden runt i translokala världar som omger organisationer, mellan olika tidsmässiga 

sammanhang och lokala kontexter. Vissa idéer blir moderna och stannar kvar medan andra 

försvinner. För att en idé ska kunna resa behöver någon intressera sig för den ursprungliga 

idén. Det kan vara en organisationsaktör som får kännedom om en idé genom att läsa om den 

eller få den berättad av andra organisationsaktörer (Czarniawska, 2005; Czarniawska & 

Joerges, 1996). Czarniawska (2005) menar att för att idén ska kunna börja sin resa måste den 

materialiseras och bli ett objekt för att kunna resa iväg och få fotfäste hos en lokal aktör. Idén 

kan bli till ett objekt såsom en ritning, text eller en modell (ibid.). Genom att idén blir ett 

objekt bäddas den ur, vilket innebär att de lokala omständigheterna sållas bort och det som 

blir kvar är en abstrakt presentation av allmänna drag. När idén hamnar i en ny kontext blir 

den återinbäddad. I den nya kontexten tolkas idén och de abstrakta dragen fylls ut med lokala 

särdrag som omsätts i handling (Johansson, 2002; Johansson, 2006).  

 

5.1.2 Idéspridning genom översättning 
Idéspridning kan förstås som en kontinuerlig förvandling av idéer när de sprids från en aktör 

till en annan. För att förstå hur en idé förvandlas när den förflyttas från en aktör till en annan 

används begreppet översättning (Johansson, 2002). Enligt Czarniawska och Joerges, (1998) 

kan idéers spridningsförlopp ses som en kedja där mottagarna utgör länkar. De som 

transporterar idén kan förändra den på vägen genom att ta bort, lägga till eller omvandla den 

ursprungliga idén (ibid.). Johansson (2006) menar att i översättningsperspektivet är 

mottagarna av idéerna i centrum. Mottagarna av idén måste genomföra aktiva insatser annars 

kommer ingen spridning äga rum, de ses därför inte enbart som transportörer av idéer utan 

också transformatörer utav dessa. 

 

5.1.3 Idéproducenter  
Enligt Johansson (2002) kallas de aktörer som producerar translokala idéer för sändarsidan, 

och utgörs av organisationer som skapar, förpackar och sänder ut idéer på resa (ibid.). 

Organisationer kan anpassa sig till olika typer av regler såsom normer, direktiv och 

standarder. Normer saknar ofta en upphovsman som går att identifiera. Organisationers 

benägenhet till att följa dessa normer är mer kopplat till ett inre än ett yttre tvång. Direktiv är 

tydliga regler som har en upphovsman, de är inte sällan tvingande och har ofta sanktioner 
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knutna till sig. Ett exempel på direktiv kan vara lagstiftning. Standarder är liknande direktiv 

genom att de har en tydlighet och en identifierbar upphovsman, men de liknar normer i den 

betydelsen att de är frivilliga och inte är förknippade med sanktioner. Det ligger ofta i 

mottagarens eget intresse att följa dem (Johansson, 2006). Standarder kan sägas vara råd till 

andra vad de bör göra, ha eller vara. Dessa råd kan i princip omfatta vad som helst. Som 

standardiserare uppträder bland annat lagstiftare och myndigheter (Johansson, 2002). 

Eftersom det är frivilligt att ansluta sig till standarder är standardiserarna ofta beroende av 

legitimitet, för att de ska kunna accepteras (Johansson 2006). Legitimiteten har därför en 

avgörande betydelse för standarders framgång och grundas enligt Johansson (2002) i hög grad 

på relationen mellan standardernas sändare och mottagare. Legitimiteten bygger i stor 

utsträckning på standardiserarnas status som experter.  

 

5.1.4 Idéer översätts till handling 
Enligt Czarniawska och Joerges (1998) är en idé redo att bli översatt till handling när den har 

blivit objektifierad, rest och landat i en ny kontext (ibid.). I den nya lokala kontexten blir idén 

återinbäddad och förändras genom att den tolkas och omsätts till handling (Johansson, 2006).  

 

Johansson (2002) menar att det är organisationerna som överför de translokala idéerna till 

lokala förutsättningar och förhållanden. Graden av förändring i organisationen kan variera 

genom skiftande handlingsutrymme. Handlingsutrymmet som aktörerna har är beroende av 

innehållet i de idéer som ska översättas. Idéns förpackning kan vara mer eller mindre 

enhetliga och därmed ge mer eller mindre utrymme för lokal tolkning och översättning. Vissa 

idéer är löst förpackade vilket innebär att de är ospecificerade eller mycket abstrakta och 

lämnar utrymme för lokala tolkningar. Andra idéer kan ha karaktären av färdigförpackade och 

detaljspecificerade, där utrymmet för lokala anpassningar är mer begränsat. Därmed kan det 

lokala handlingsutrymmet variera från total omtolkning till kopiering beroende på idéinnehåll. 
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5.2 Gräsrotsbyråkrater 
För att kunna få en förståelse för enhetschefernas handlingsutrymme i verksamheten och 

deras arbete med implementeringen av värdegrunden, anser vi Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater vara passande. Eftersom nyinstitutionalismen inte har så mycket att erbjuda 

när det gäller analysen av aktörers handlingar i samband med idéns genomförande, kommer 

valda delar av Lipskys teori användas för att analysera delar av resultatet i vår studie.  

 

Lipsky (1980) använder socialarbetare, lärare och polis som exempel på gräsrotsbyråkrater. 

Vår studie behandlar dels enhetschefer vilka kan benämnas som gräsrotsbyråkrater. 

Enhetschefernas arbete utmärks bland annat av det Lipsky (1980) anser vara utmärkande för 

gräsbyråkrater såsom deras svårigheter vid utformningen av den offentliga politiken och deras 

handlingsutrymme. Detta kommer att belysas nedan.  

 

5.2.2 Gräsrotsbyråkratens utformning av den offentliga politiken 
Enligt Lipsky (1980) är en gräsrotsbyråkrat en offentligt anställd som arbetar i relation till en 

klient. En gräsrotsbyråkrat är även en anställd som tar beslut som påverkar klienternas liv. 

Dessa så kallade gräsrotsbyråkrater blir de som utför och utformar den offentliga politiken i 

praktiken och verksamheten. Beroende på hur gräsrotsbyråkraterna strukturerar upp och utför 

sitt arbete påverkas och avgränsas klienternas liv och möjligheter. Som utförare av 

välfärdstjänster är det dessa gräsrotsbyråkrater som står i fokus för politiska konflikter. Enligt 

Lipsky (ibid.) står dessa gräsrotsbyråkrater mitt emellan kraven från klienterna på ökad 

effektivitet och kvalitet på omsorg och även kraven från samhället på en mer effektiv statlig 

välfärd. Lipsky (ibid.) resonerar kring att gräsrotsbyråkraterna dominerar och påverkar den 

offentliga politiken av två anledningar. Den ena är att det diskuteras mycket om de offentligt 

anställda och deras funktion i samhället. Den andra är att gräsrotsbyråkraterna har en stor 

inverkan på klienternas liv. Gräsrotsbyråkraterna utformar enligt Lipsky (ibid.) den offentliga 

politiken då de i det dagliga arbetet inte sällan måste fatta direkta beslut vilket kräver en 

omdömesförmåga utifrån varje unik situation eller fall. 

 

5.2.3 Handlingsutrymme 
Politikerna är de som styr vilka resurser som ska finnas inom äldreomsorgen, de sätter även 

grunden för de regler och lagar som verksamheten bygger på, t ex Socialtjänstlagen. Därefter 

är det gräsrotsbyråkrater som fördelar resurserna och har ansvar för att regler, lagar och mål 
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följs. Lipsky (1980) påstår att deras handlingsutrymme och tolkningsföreträde är relativt stort 

då de kan besluta om utformning och kvalitet gällande de aspekter som de har behörighet att 

besluta om. Handlingsutrymmet för en gräsrotsbyråkrat är väsentligt för att de ska kunna 

utföra sitt arbete, då det kan vara komplext och kräva flexibilitet. Handlingsutrymmet 

påverkas och begränsas dock i hög utsträckning av organisationens mål och resurser. 

Gräsrotsbyråkraterna begränsas även i sitt arbete både utifrån styrande regelverk, högre 

tjänstemän och även normer inom yrkesgruppen. Enligt Lipsky (ibid.) är gräsrotsbyråkraterna 

under en ständig press både från de uppsatta offentliga mål gällande att arbeta effektivt och 

samtidigt krav utifrån ett ekonomiskt effektivt perspektiv. 

 

6. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer olika studier presenteras som handlar om forskning som knyter an 

till begrepp som värdighet, livskvalitet och autonomi och forskning om hemtjänstpersonalens 

förutsättningar att ge god omsorg. Slutligen presenteras forskning kring implementering och 

tolkning av idéer i organisationer. 

 

6.1 Värdighet och livskvalitet 
Värdigt liv och välbefinnande är de två centrala begreppen i värdegrunden. Vi anser det därför 

vara intressant att lyfta vad studier som berör dessa begrepp tar upp som väsentligt. Nedan 

presenteras forskning som knyter an till begrepp som värdighet, livskvalitet och autonomi.  

 

George (1998) menar att tidigare forskning har påverkat vår förståelse om värdighet och för 

en diskussion om att det finns ett definitionsproblem om vad värdigt liv innebär, även kring 

sambandet mellan värdighet och livskvalitet. George (ibid.) menar att begreppen värdighet 

och livskvalitet för äldre personer är nära sammankopplade och påverkar varandra. Det finns 

olika definitioner på begreppen värdighet och livskvalitet. En persons välbefinnande består av 

både objektiva och subjektiva komponenter såsom hemmiljö eller egna uppfattningar om vad 

livskvalitet är. Personer som är beroende av vård är enligt George (ibid.) i högre utsträckning 

än andra hindrade från att uppleva en hög livskvalitet. Clark (1988) diskuterar i sin studie 

sambandet mellan begreppen autonomi och livskvalitet på lång sikt för äldre personer. Det 

framkommer i studien att livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp och fokuserar på vikten av 

att beakta personliga värden och tolkningar av personers livserfarenhet. Clark (ibid.) menar att 

livskvaliteten för personer som är i en beroendeställning kan påverkas eftersom deras 
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möjligheter att ta egna beslut i högre grad kan påverkas av andra i omgivningen, såsom 

anhöriga och vårdpersonal. Därför krävs det enligt Clark (ibid.) att varje vårdgivare ser till 

varje persons individuella behov och hur balansen mellan beroende och oberoende fungerar 

för varje individs välbefinnande. 

 

George (1998) ställer frågan om värdighet kan lagstiftas fram och därmed reglera hur 

personal bemöter äldre med behov av vård, eller om man kan anta att anställda frivilligt väljer 

att behandla äldre med respekt. George (ibid.) anser att det kan lagstiftas på vissa nivåer men 

att det i slutänden handlar om de anställdas sunda förnuft om värdighet och respekt som 

påverkar hur de äldre behandlas. George (ibid.) menar att det i det praktiska arbetet med äldre 

personer är grundläggande att uppmärksamma frågor om värdighet och livskvalitet, eftersom 

dessa personer har en begränsad möjlighet att förändra sin livssituation och miljö. Det är även 

viktigt att äldre personer får åldras med värdighet genom att känna välbefinnande och 

livskvalitet anser George (ibid.). 

 

6.2 Omsorgskvalitet och att arbeta inom hemtjänsten 
Nedan diskuteras olika studier för att fånga vad forskning menar är väsentligt för det praktiska 

arbetet inom hemtjänsten. Tre studier belyser problemområden i hemtjänstens vardag och en 

fjärde belyser vad som är viktigt för omsorgskvaliteten i relationen mellan personal och 

omsorgstagare. 

 

Wikström (2005) belyser i sin licentiatavhandling möjligheter och hinder som finns för 

omsorgstagarens inflytande i hemtjänstens vardag. Empirin är hämtad genom enkäter, 

intervjuer med omsorgstagare och vårdbiträden, fokusgrupper med personal- och 

ledningsgrupper, samt lokala dokument. Wikström (ibid.) identifierar fyra paradoxer som 

problemområden; tiden, biståndsbeslutet, beroende och ansvar samt kunskap och tolkning. 

Resultaten visade att vårdbiträdena var stressade och att omsorgstagarna inte kunde be om 

hjälp om insatser som inte var planerade. Även andra omständigheter påverkade, såsom 

bemanningssituationen och andra omsorgstagares behov. Biståndsbeslutet upplevdes som ett 

problem då omsorgstagarna hade andra behov än vad som var beslutade. Ett annat 

problemområde var att hjälptagarna blev beroende av någon som gav hjälpen i form av ett 

avlönat arbete. Det visade sig att omsorgstagarna saknade information om vad den egna 

hjälpen innefattade och hur lång tid som var beviljad. Omsorgstagarna menade att 
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självbestämmande och inflytande bland annat handlade om att slippa vänta, att få veta vem 

som kommer och bli tagna på allvar.  

 

Även Sims-Gould och Martin-Matthews (2010) studie från Kanada beskriver väsentliga 

problem som är relaterade till att arbeta inom hemtjänsten. Empirin har hämtats från personal 

inom hemtjänsten genom intervjuer. Det visade sig även i denna studie att tiden var stressande 

och begränsande. Vidare framkom det att personalen hoppade över vissa sysslor för att hinna 

klart i tid eller för att göra något extra. Att göra något extra upplevde personalen ur sitt 

perspektiv var något som förbättrade hjälptagarnas livskvalitet och välbefinnande. Många i 

personalen uppgav att hjälptagarna var ensamma och förlitade sig på deras sällskap och de 

kände en oro över att omsorgstagarna skulle bli för beroende av deras sällskap. 

 

Szebehely (1995) belyser i sin avhandling hemtjänstarbetets organisering och analyserar olika 

arbetsvillkor som råder vid fem arbetsplatser inom äldreomsorgen. Empirin är hämtad genom 

deltagande observation, intervjuer med omsorgstagare, personal och arbetsledare samt genom 

en enkät för personalen. Även i denna studie upplevs tiden hos omsorgstagarna som ett 

problem för vissa av hemtjänstpersonalen. De ansåg sig inte ha tillräcklig med tid till att 

samtala med de äldre, kände sig stressad och upplevde att deras stress i arbetet även kunde 

leda till att omsorgstagarna i vissa fall också blev stressade. Szebehely (ibid.) identifierar även 

en paradox i de egenskaper som hemtjänstpersonalen ansåg var viktiga för att kunna utföra ett 

gott omsorgsarbete. I studien belyser Szebehely (ibid.) hur de viktiga egenskaperna lyhördhet 

och flexibilitet för de äldres skiftande behov kunde bli ett hinder när hemtjänstpersonalen 

skulle följa det uppsatta schemat. Schemat var detaljerat och gav inte plats för oväntade 

händelser eller för att göra något extra.  

 

Ytterligare en studie åskådliggör relationen mellan personal och omsorgstagare som 

betydelsefull. Olsson och Ingvad (2001) har i sin studie utforskat det känslomässiga klimatet i 

relationen mellan personal och omsorgstagare. Empirin är hämtad genom observation, enkät 

och intervjuer med personal och omsorgstagare inom hemtjänsten. Resultatet i studien visade 

att det känslomässiga utbytet mellan parterna i omsorgsrelationen var väsentlig för den 

upplevda omsorgskvaliteten. Det framkom att omsorgens kvalitet kunde påverkas om 

personalen var stressad och missnöjd med beslut som tagits på högre nivå i organisationen. 

Om det i verksamheten fanns en dålig personalkontinuitet och oregelbundna tider för besök 

hos omsorgstagare ökade de äldres osäkerhet och otrygghet. Olsson och Ingvad (ibid.) menar 
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att de praktiska aspekterna gällande kontinuitet och samarbete i arbetsgruppen är relevant för 

att omsorgen ska kunna hålla en hög kvalitet och även för att omsorgstagarna ska kunna 

känna trygghet och välbefinnande. 

 

6.3 Implementeringsforskning  
Nedan presenteras två studier som berör implementeringen av politiska beslut i organisationer 

och hur implementeringen kan påverka resultaten av socialpolitiken. Även en tredje studie 

presenteras som belyser olika utmaningar när det gäller implementering och utvärdering av 

socialpolitiska riktlinjer inom hemtjänsten. 

 

Crosby (1996) har i sin studie bland annat studerat vad som är grundläggande för 

implementering av politiska beslut, samt faktorer som försvårar en implementeringsprocess. 

Enligt Crosby (ibid.) är implementering av politiska beslut kända för att vara komplexa. 

Regeringens uppdrag är att fatta beslut om nya lagar och politiska beslut. Crosby (ibid.) 

menar att det är i organisationerna som det faktiska genomförandet av implementering av 

politiska reformer sker. Implementering ses ofta som en linjär process som utgår från 

beslutsfattare, genom val och till resultaten av implementeringen. Det politiska 

beslutsfattandet är i hög utsträckning en så kallad ”top-down” process. De som har det 

egentliga praktiska ansvaret för implementeringen i organisationerna deltar på så sätt inte i det 

politiska beslutsfattandet. Crosby (ibid.) menar även att implementering av politiska beslut i 

hög utsträckning leder till att organisationer måste göra stora förändringar. Det krävs även 

förändrade förhållningssätt av de som verkar inom organisationerna för att en implementering 

av de politiska besluten ska kunna bli lyckade.  

 

Rauch (2006) har i sin studie genomfört en analys som är baserad på en jämförelse av olika 

förordningar som formar fördelningen av olika befogenheter mellan stat och kommun. Rauch 

(ibid.) åskådliggör relevansen av att studera genomförandet och implementeringen av den 

svenska socialpolitiken, då det finns en politisk ansvarsfördelning som kan påverka dess 

resultat. Rauch (ibid.) menar att en splittring i form av en uppdelning av befogenheter mellan 

stat och kommun har en stor betydelse, då kommunerna har ansvaret för den lokala 

implementeringen av socialpolitiken. Kommunerna har getts ett ansvar från staten att själva 

tolka och upprätta de mål som ska svara för kommuninvånarnas behov och önskemål utifrån 

de ramlagar och förordningar som styr bland annat socialtjänstens område. 



 

18 
 

Andersson och Kalman (2012) belyser i sin studie olika utmaningar som personal inom 

hemtjänsten ställs inför när det gäller implementering av socialpolitiska riktlinjer. De har 

analyserat resultaten av en empirisk studie gjord av Andersson (2007), där empirin är hämtad 

genom intervju med omsorgstagare, vårdbiträden och biståndshandläggare. Andersson och 

Kalman (ibid.) kunde i sin analys identifiera olika utmanande faktorer i hemtjänstpersonalens 

arbete, vilka var insats, tid, behov och kön. Resultaten visade att biståndshandläggarna utifrån 

sitt perspektiv inte ansåg att tiden inom omsorgsarbetet var viktig utan att det var själva 

insatsen som räknades. Vårdbiträdena fick däremot konkret hantera tidsaspekten i arbetet och 

använde sig av insatser i termer av tid. Andersson och Kalman (ibid.) diskuterar att behov 

enligt Socialtjänstlagen ska bedömas individuellt. Trots det visade sig behoven vara 

standardiserade och formulerade i en katalog. Det framkom att vårdbiträdena hjälpte 

omsorgstagarna med sådant som inte fanns med i behovsbedömningen eller i de 

standardiserade riktlinjerna. Andersson och Kalman (ibid.) diskuterar också att det inom 

äldreomsorgen inte ska göras någon skillnad mellan könen varken gällande personal eller 

omsorgstagare. Trots det kunde biståndshandläggarna lägga till i bedömningen att en 

omsorgstagare inte ville bli duschad av en man. När det gällde insatserna var de ofta abstrakta 

och tog inte hänsyn till att vissa personer var i behov av längre tid för insatser än andra. 

Sammanfattningsvis visade studien att de socialpolitiska beslut som tas och de riktlinjer som 

ska följas kan bli svåra att förverkliga i det dagliga arbetet med dess olika utmaningar. Det 

blir därför viktigt att vara medveten om dessa utmaningar när det gäller utvärdering och 

resultaten av implementering av socialpolitiska beslut. 

 

6.4 Tolkning av idéer 
I följande avsnitt presenteras två avhandlingar som berör hur idéer kan tolkas och 

implementeras i organisationer. En studie belyser hur idéer med olika förpackning översätts 

olika i den lokala kontexten. Den andra studien åskådliggör hur en idé sprids i olika lokala 

kontexter. Dessa anser vi är relevanta att presentera i vår studie eftersom vi studerar hur en idé 

implementerats i olika verksamheter. 

 

Erlingsdóttir (1999) undersöker i sin avhandling hur idén om kvalitetssäkerhetssystem inom 

hälso- och sjukvården i Sverige kom till och användes. Empirin har hämtats genom intervjuer, 

dokument och observationer med nyckelpersoner som arbetat med införandet. 

Kvalitetssäkringsidén handlar om att utveckla och upprätta kvaliteten inom hälso- och 
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sjukvården. Idén fick ett genomslag efter att det skett en lagändring 1997 då den blev 

obligatorisk i all vårdande verksamhet. Inspirationen till idén om kvalitetssäkringar kom från 

det privata näringslivet. Den nationella samrådsgruppen som skulle arbeta med att utveckla en 

modell för kvalitetssäkring misslyckades med att komma överens om en tillämpningsmodell. 

Detta resulterade i att sjukhusen fick ta fram egna kvalitetssäkringssystem. Enligt 

Erlingsdóttir (ibid.) hade därmed inte idén någon klar förpackning, var abstrakt och gav 

utrymme för omtolkningar såväl som tidsmässigt som i olika praktiker. Kvalitetssäkringsidén 

fick inte så stort inflytande över det praktiska vårdarbetet. Erlingsdóttir (ibid.) redogör även 

för en annan idé kallad ackrediteringsidén som gäller frivillig kvalitetskontroll av laboratorier. 

Denna idé var annorlunda på det sättet att paketeringen var detaljerad och den hade en 

tillämpningsmodell. Idén kunde kopieras utan att göras omtolkningsbar, den materialiserades i 

form av handlingar som den var avsedd för och idén fick ett inflytande över den praktiska 

verksamheten. Kvalitetssäkringsidén och ackrediteringsidén visade sig få olika öden när det 

gällde den lokala översättningen just för att paketeringen av idéerna skiljde sig åt. 

 

Blomberg (2004) har i sin studie analyserat införandet av BUM (beställar-utförarmodellen) 

och dess genomförande inom äldreomsorgen i några kommuner i Sverige. Enligt Blomberg 

(ibid.) sker aldrig reformering i ett tomrum. De nya organisationsidéerna möter en verksamhet 

som vilar på redan existerande föreställningar om verksamhetens uppgifter och mål. 

Organisationer måste anpassa sig till normer och krav från omgivningen men 

organisationsmodellens konkreta utformning och praktiska genomslag kan variera genom att 

idén anpassas för att passa in i rådande kontext. Blomberg (ibid.) påstår att reformering av 

offentliga verksamheter som passar med de dominerande uppfattningar som finns i 

omgivningen i form av traditioner och som politiker uppfattar som positiva har en stor 

möjlighet att blir framgångsrika. I studien av BUM visade det sig att själva 

översättningsprocessen från början var relativt identisk. Längre fram i processen av införandet 

blev översättningarna fler och började skilja sig åt. Införandet av BUM blev ett sätt för 

kommunerna att legitimera sin verksamhet. Blomberg (ibid.) menar dock att skillnaderna 

kommunerna emellan skulle kunna betraktas som en indikation på att de befann sig i olika 

skeenden av införandet av reformen. 
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7. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt gällande den metod som vi 

har använt oss av för att få en förståelse för vilken uppfattning personal och enhetschefer 

inom hemtjänsten har om värdegrunden och dess implementering. 

 

Arbetsfördelning 

Arbetet med studien har vi fördelat oss emellan. Vi har inledningsvis delat upp arbetet kring 

bakgrund, tidigare forskning, teoretisk referensram och metod. Vi har tillsammans bearbetat 

forskningsresultatet och gemensamt skrivit resultat och analys. Bearbetningen av hela texten i 

studien har gjorts av oss båda. Vid rekryteringen av våra respondenter, vid genomförandet av 

merparten av intervjuerna samt transkriberingen av dessa har vi båda deltagit. Vi har under 

hela arbetsprocessens gång fört aktiva diskussioner om vad som är relevant för vår studie 

samt hur arbetsprocessen skulle läggas upp. 

 

7.1 Vetenskaplig ansats 
Eftersom vi söker förståelse för enhetschefernas och personalens uppfattningar kring 

värdegrunden och dess implementering kommer vi att utgå från en hermeneutisk ansats. 

Thomassen (2007) menar att hermeneutikens uppgift är att beskriva vad förståelse är och hur 

vi kan nå förståelse av de fenomen som studeras. För att få en förståelse måste vi tolka 

personalens och enhetschefernas beskrivningar av hur värdegrunden implementerats i 

hemtjänsten. Enligt Thomassen (ibid.) utvecklar tolkningen vår förståelse genom att ta fram 

den inte uttalade förståelsen vi redan har. Förståelsen fördjupas och ändras, och ny mening 

uppstår genom vår tolkning (Thomassen, 2007). Bryman (2011) menar att forskaren tolkar 

resultaten i studien utifrån sin förförståelse. När vi tolkat resultaten har vi strävat efter att vara 

objektiva, men vi är medvetna om att vi bär på en uppsättning förutfattade meningar och 

värderingar som vi omedvetet kan ha utgått från när vi tolkat vår empiri.  

 

7.1.1 Förförståelse 
Det är av stor vikt att redogöra för vilken förförståelse vi haft inför tolkningen av vår empiri, 

eftersom förförståelse är en betydelsefull del av hermeneutiken. Enligt Thomassen (2007) är 

all förståelse och mening strukturerad och påverkas av vår förförståelse.  
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Det är ingen av oss som arbetat inom hemtjänsten, dock har en av oss arbetat på ett särskilt 

boende inom äldreomsorgen under sommaren 2012. Den andra av oss gjorde under hösten 

2012 sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos en enhetschef inom äldreomsorgen. Våra 

olika erfarenheter från äldreomsorgen har därför skapat ett intresse hos oss att studera vilken 

uppfattning det finns kring värdegrunden och dess implementering i olika verksamheter, från 

enhetschefsnivå till personal i det dagliga praktiska arbetet. Genom att reflektera över samt 

vara medvetna om vår förförståelse har vi försökt minimera dess inverkan på vår objektivitet i 

studien. 

 

7.2 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vår avsikt är att få förståelse för enhetschefer 

och personalens upplevelser och erfarenheter kring implementeringen av värdegrunden i 

arbetet. Enligt Bryman (2011) ligger tyngden inom kvalitativ forskning på förståelse av hur 

undersökningspersonerna i en viss miljö uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Även 

Kvale och Brinkmann (2009) resonerar kring att kvalitativa studier fokuserar på att förstå 

sociala fenomen utifrån undersökningspersonernas egna perspektiv, upplevelser och 

beskrivningar av sin sociala verklighet. Att ta del av våra respondenters uppfattningar, 

tolkningar och beskrivningar av forskningsfrågorna är betydelsefullt för vår studie. Nedan 

kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in empirin utifrån vår valda metod. 

 

7.3 Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt kommer vi presentera val av intervju, urvalet av respondenter och 

genomförandet av våra intervjuer. 

 

7.3.1 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av två datakällor vid insamlandet av vår empiri. Dels har vi använt 

oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod samt ett dokument som uppkom 

vid insamlandet av empirin vid intervjuerna. Vi finner de semistrukturerade intervjuerna 

lämpliga för vår studie då forskaren enligt Bryman (2011) utgår utifrån specifika teman som 

berörs, en så kallad intervjuguide. Respondenterna ges genom semistrukturerade intervjuer 

stor frihet att svara på sitt eget sätt, genom sina egna uppfattningar, tolkningar och 

upplevelser. Studien utgjordes av olika teman för att kunna beröra vårt syfte och olika 

frågeställningar. Till personalen användes teman som berör hur de ser på värdegrundsarbetet, 
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värdigt liv och välbefinnande (se bilaga 3). I intervjuguiden för enhetscheferna användes 

teman som hur de ser på värdegrundsarbetet och implementering samt ett tema som berörde 

personalen (se bilaga 4). Att vi använde oss av teman gjorde det lätt för oss att vara flexibla 

och följa upp vissa svar och ställa följdfrågor under intervjuernas gång utan att komma ifrån 

våra teman, vilket Bryman (ibid.) menar är av vikt vid kvalitativa intervjuer. 

 

Vi har även använt ett dokument som datakälla i vår studie. Genom att studera detta 

dokument har vi kunnat få en bild av hur kommunen vi haft som fokus i vår studie har arbetat 

med värdegrunden. Dokumentet vi studerat består av en vägledning som utarbetats i 

kommunen och innehåller förklaringar till insatser som kan erhållas utifrån beslut enligt 

Socialtjänstlagen. Dokumentet har karaktären av ett officiellt dokument enligt Bryman 

(2011), då det är tillgängligt offentligt. 

 

7.3.2 Urval 
Valet av respondenter gjordes med den urvalsmetod som Bryman (2011) kallar för målstyrt 

urval, vilket innebär att vi valt respondenter som är relevanta för våra forskningsfrågor. 

Eftersom syftet i vår studie var att få en förståelse för vilken uppfattning personal och 

enhetschefer har om värdegrunden och dess implementering, ansåg vi det lämpligt att 

intervjua både enhetschefer och personal inom hemtjänsten eftersom det är deras upplevelser 

vi avser få en förståelse för. I vår studie har vi valt att fokusera på den kommunala 

hemtjänsten i en större stad som är närliggande av praktiska och tidsmässiga skäl. Med större 

stad avser vi Sveriges kommuner och landstings definition (2011) där större städer 

klassificeras som kommuner med 50 000-200 000 invånare. Genom att fokusera på endast en 

kommun kan vi få en bild av vilken uppfattning enhetschefer och personal i en och samma 

kommun har om värdegrunden och dess implementering i verksamheterna.  

 

För att få tag i våra respondenter har vi sökt på Internet efter kontaktuppgifter till olika 

hemtjänstgrupper i vår valda kommun. Därefter kontaktades alla enhetscheferna inom 

hemtjänsten i kommunen genom att vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) via mail 

om vår studie och dess syfte för att se om det fanns ett intresse från enhetschefernas sida att 

delta, samt om de godkände att vi intervjuade deras personal. Varför vi ville ha ett 

godkännande för att intervjua personalen var för att vår studie handlar om verksamheten och 

för att vi vid intervjuerna upptar personalens tid. Till enhetscheferna bifogade vi även ett 
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informationsbrev som riktade sig till deras personal (se bilaga 2) och en tillfrågan om att 

vidarebefordra detta till personalgruppen. Därefter fick vi svar från fem enhetschefer från fem 

olika hemtjänstgrupper som ville ställa upp på intervju. De godkände att vi intervjuade deras 

personal och vidarbefordrade vårt informationsbrev till personalen. Tre personal från tre av 

hemtjänstgrupperna ställde slutligen upp på intervju. En av dessa meddelade sitt intresse att 

ställa upp på intervju via sin chef och därefter tog vi kontakt. Den andra valdes ut av 

samordnaren i en hemtjänstgrupp efter tillgänglighet enligt schema och efter intresse att ställa 

upp. Den tredje anmälde sitt intresse till oss. Sammanlagt genomfördes åtta individuella 

intervjuer. Vår ambition var att intervjua fem enhetschefer från olika hemtjänstgrupper och 

fem personal, varav en från varje hemtjänstgrupp. Det var dock ingen personal från två av 

hemtjänstgrupperna som ville medverka i vår studie, vilket vi är medvetna om kan begränsa 

vårt resultat. Då vår studie är begränsad i sitt omfång tog vi inte hänsyn till 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och utbildning i vårt urval, men vi är medvetna om att 

dessa variabler kan ha påverkat resultatet. 

 

7.3.3 Genomförandet av intervjuer 
Genomförandet av våra intervjuer med enhetscheferna tog plats på deras respektive kontor 

efter avtalad tid, med undantag för en enhetschef då intervjun genomfördes i en lokal på 

annan plats. Intervjuerna med personalen tog plats på deras respektive arbetsplatser. Med två 

av personalen genomfördes intervjuerna i en lokal där vi var ostörda. En tredje intervju 

genomfördes i ett gemensamhetsutrymme. Båda de olika typerna av intervjuer tog runt en 

halvtimma att genomföra beroende på hur många följdfrågor som intervjuerna ledde till. Vi 

valde att båda skulle delta under intervjuerna för att få ut det mesta av dem, samt för att vi 

båda skulle kunna komplettera med följdfrågor som väcktes hos oss under intervjuernas gång. 

Vid ett tillfälle fick vi dock dela upp oss och ha varsin intervju vid samma tidpunkt. Under de 

intervjuer där vi båda deltog delade vi upp teman oss emellan. Den ena agerade intervjuledare 

och den andra intog en mer lyssnande position och sedan byttes vi av. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner efter enhetschefernas och personalens tillåtelse. 

De transkriberades sedan i sin helhet och namngavs med olika nummer och kodord för att inte 

röja våra respondenters identitet och för att underlätta vid sorteringen och transkriberingen av 

våra intervjuer. 
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7.4 Analysprocess 
Rennstam och Wästerfors (2012) menar att det finns tre grundläggande arbetssätt för att skapa 

samhällsvetenskapliga analyser vilka är att sortera, reducera och argumentera. I 

bearbetningen av vårt empiriska material har vi läst igenom de transkriberade intervjuerna 

upprepade gånger och sorterat vårt material genom att hitta vissa mönster och utgångspunkter. 

Vi försökte med det som Rennstam och Wästerfors (2012) menar är önskvärt, att bryta upp 

den sorteringen som ligger närmast till hands, vi försökte bortse ifrån intervjuguidens frågor 

för att försöka se något nytt. Vi började dela upp materialet i olika underkategorier som 

förekom mest, vilka var; tolkning, implementering, svårigheter, betydelse och spridning. 

Därmed gjordes en reducering av vårt material genom att viss empiri valdes bort som inte var 

relevant för vår studie. Utifrån våra frågeställningar skapades fem teman; värdegrunden, 

värdegrundens spridning till den lokala kontexten, tolkning av värdegrunden och dess 

betydelse, implementering av värdegrunden samt personalens arbete kring värdegrunden. 

Anledningen till att vi valde dessa teman var för att vi tydligt ville koppla vårt resultat till vårt 

syfte. De olika underkategorierna sorterades därefter in under de olika temana och styrktes 

med citat som tydligast illustrerade det vi ville belysa. Vi började därefter relatera till och 

argumentera för innebörden av kategorierna till våra valda teorier och vår tidigare forskning. 

 

7.5 Litteratursökning 
När vi sökt efter litteratur har vi använt oss av tillgängliga databaser på Linnéuniversitetets 

bibliotek som SwePub, Onesearch, Pubquest och PubMed. Vi har även sökt på 

Socialvetenskaplig tidskrifts hemsida efter artiklar. Våra sökord har kombinerats på olika sätt, 

men de huvudsakliga sökorden har varit; elderly care, care workers, homecare, dignity, 

autonomy och policy implementation. 

 

7.6 Etiska aspekter 
Vi har i genomförandet av vår studie använt oss av de forskningsetiska principerna som utgår 

från vetenskapsrådets codex för att skydda våra respondenters integritet. De etiska principerna 

utgörs av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Utifrån informationskravet informerades våra respondenter om syftet med vår studie och att 

deras deltagande i studien var frivillig. Vidare informerade vi respondenterna om att de fick 

låta bli att svara på de frågor de ville och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Nyttjandekravet tog vi hänsyn till genom att upplysa respondenterna om att det som sades 

under intervjuerna endast kommer att användas i vår studie, samt att materialet kommer 

förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kommer åt det. Utifrån konfidentialitetskravet 

informerade vi våra respondenter om att de kommer vara avidentifierade i vår studie. Genom 

att inte ange respondenternas namn, arbetsplats eller i vilken kommun de arbetar i blir det 

svårare för läsare att identifiera våra respondenter och på så sätt kan deras integritet skyddas 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi har även reflekterat över om respondenterna utsätts för skada genom att medverka i vår 

studie. Vårt resonemang har i huvudsak handlat om att det kan vara känsligt för 

enhetscheferna och personalen att beskriva sin kunskap och uppfattning kring värdegrunden 

och dess implementering. Det kan vara känsligt i ifall personalen uttryckt sig kritiskt mot 

verksamheten och det kommer till enhetschefernas kännedom. Likväl om enhetscheferna 

uttryckt sig kritiskt om hur personalen utför sitt arbete och de får vetskap om detta. Eftersom 

vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet enligt V etenskapsrådet (2002) och avidentifierat 

respondenterna och deras arbetsplatser i studien, menar vi att risken för att de kommer till 

skada reduceras. 

 

7.7 Metoddiskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi studiens metod utifrån hur vårt tillvägagångssätt kan ha 

påverkat studiens validitet och reliabilitet. 

 

7.7.1 Validitet och reliabilitet 
Utifrån att vi har använt oss utav en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt 

ett dokument, kommer vi i det här avsnittet att föra en diskussion kring hur validiteten och 

reliabiliteten kan ha påverkats av vårt tillvägagångssätt.  

 

Validitet handlar enligt Bryman (2011) om man observerar det man det man säger sig 

observera. Bryman (ibid.) skiljer vidare på extern och intern validitet. Den externa validiteten 

handlar om huruvida resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer, d.v.s. huruvida 
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studiens resultat kan generaliseras till andra enhetschefer och personal som arbetar inom 

hemtjänsten och som inte ingått i vår studie. I vår studie har vi använt oss av ett målinriktat 

urval där vi har valt ut några få respondenter, därmed har vi medvetet valt det som Jacobsen 

(2012) benämner som vinklat urval. Detta kan göra det svårt att hävda att vårt resultat går att 

generalisera (ibid.). Vi menar ändå att vårt resultat i viss utsträckning är representativt. 

Genom att vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide med olika 

teman vid datainsamling har våra respondenter fått ett stort utrymme att svara utifrån egna 

upplevelser rörande värdegrunden och dess implementering. Vår uppfattning är att 

respondenterna många gånger diskuterat liknande aspekter kring våra teman och har liknande 

åsikter. Detta kan ha bidragit till en hög extern validitet. 

 

Enligt Bryman (2011) handlar den interna validiteten om huruvida de slutsatser som dragits i 

den aktuella situationen är trovärdiga. Eftersom vi endast har intervjuat fem enhetschefer och 

tre hemtjänstpersonal är resultaten svåra att generalisera då dessa respondenter utgör en liten 

del av alla som arbetar inom hemtjänsten. Trots detta är vår uppfattning att den interna 

validiteten i vår studie är hög eftersom respondenterna i stor utsträckning är av samma 

uppfattning. Ännu en aspekt som kan påverka generaliserbarheten av våra resultat är att vi 

endast valt att fokusera på en kommun i Sverige och fem hemtjänstgruppers implementering 

av värdegrunden.  

 

Reliabilitet mäter enligt Bryman (2011) studiens tillförlitlighet, eller hur pålitligt resultatet i 

studien är. För att öka reabiliteten i vår studie har vi presenterat vår förförståelse, vårt 

tillvägagångssätt, hur urvalsprocessen har gått till samt hur vi praktiskt och analytiskt har 

använt oss av och bearbetat vår empiri så utförligt som möjligt. Det som kan reducera 

reliabiliteten i studien är vår förförståelse för det vi studerat, Bryman (ibid.) menar att 

forskaren tolkar resultaten i studien utifrån denna. Vi har i vår studie strävat efter att vara så 

objektiva som möjligt, men är medvetna om att vår förförståelse omedvetet kan ha påverkat 

både vid utformning av intervjuguide samt vid tolkning av intervjuerna. Vår studies 

reliabilitet kan även ifrågasättas gällande urvalet av personal. Eftersom enhetscheferna blev 

tillfrågade att vidarbefordra ett informationsbrev om vår studie till hela sin personalgrupp, 

finns möjligheten att de endast vidarebefordrade till personal som de visste skulle ge en 

positiv beskrivning av verksamheten och om implementeringen. Det samma gäller 

samordnaren i en av hemtjänstgrupperna som valde ut en personal som kunde ställde upp på 
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intervju. Vår uppfattning är däremot att respondenterna har varit kritiska och att de har gett 

både positiva och negativa synpunkter kring sitt arbete.  

 

Det finns tre olika typer av effekter som kan påverka studiens reliabilitet, såsom 

undersökareffekten, kontexteffekten och slarv vid nedteckning och analys av data. 

Undersökareffekten innebär att undersökaren kan påverka respondenten genom sitt 

uppträdande (Jacobsen, 2012). Vi har försökt ta hänsyn till detta genom att ha en lugn 

samtalston, bekräfta det respondenterna har sagt genom att nicka och humma samt genom att 

ha ett avslappnat kroppsspråk. Därmed har vi försökt få personalen och enhetscheferna 

avslappnade i sin intervjuarroll. Kontexteffekten är kopplad till det sammanhang där 

informationen samlas in (ibid.). Vi har tagit hänsyn till detta genom att respondenterna har fått 

välja plats för intervju. Merparten av respondenterna valde att genomföra intervjuerna på 

deras arbetsplats, i en miljö som för dem kanske känns mer naturlig. Jacobsen (ibid.) 

diskuterar att under intervjuer är ljudbandsinspelningar att föredra då de återger samtalet i sin 

helhet. I vår studie har vi använt oss av teknisk utrustning med god kvalitet vid insamlingen 

av vår empiri, vilket medverkat till att vi kunnat transkribera våra intervjuer korrekt. 

 

8. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vår studies empiri att analyseras utifrån teoribildningen 

nyinstitutionalism med utgångspunkt i vår valda inriktning och dess teoretiska begrepp såsom 

översättning, förpackning, tolkning och spridning. Vår empiri har även analyserats utifrån 

Lipskys teoribildning om gräsrotsbyråkrater, samt den tidigare forskningen som presenterats. 

Resultatet har delats upp i olika teman såsom värdegrunden, värdegrundens spridning till den 

lokala kontexten, tolkning av värdegrunden och dess betydelse, implementering av 

värdegrunden samt personalens arbete kring värdegrunden, vilka tas upp i följande avsnitt.  

 

8.1 Värdegrunden 
Vår utgångspunkt är att regeringens lagändring om en ny nationell värdegrund för 

äldreomsorgen kan ses som en ny idé. Värdegrunden är en ramlag vilket innebär att 

kommunerna frivilligt får arbeta med implementeringen och den är också tolkningsbar (SOU 

2005:34). Eftersom lagtexten är ospecificerad och abstrakt samt lämnar utrymme för lokala 

tolkningar uppfattar vi lagändringen som en löst förpackad idé (Johansson, 2006). Precis som 
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Erlingsdottir (1999) talar om i sin studie ger idéer som är löst förpackade ett större utrymme 

för omtolkningar i den lokala kontext de hamnar i (ibid.).  

 

Enligt Johansson (2006) finns det olika typer av regler som organisationer kan anpassa sig till, 

bland annat direktiv och standarder. Direktiv är tvingande med en klar upphovsman och kan 

vara lagstiftning. Standarder har också en klar upphovsman i likhet med direktiven med är 

inte tvingande eller förknippade med sanktioner. Utifrån dessa tolkar vi värdegrunden dels 

som ett direktiv då det är en antagen lagstiftning med regeringen som klar upphovsman. Vi 

menar även att värdegrunden är en standard i den mening att lagstiftningen är tolkningsbar 

samt fyller funktionen av en vägledning och därför inte förknippad med sanktioner. 

 

8.2 Värdegrundens spridning till den lokala kontexten 
I det här avsnittet kommer vi fokusera på hur värdegrunden har spridits till den lokala 

kontexten. Vi kommer redogöra för hur enhetscheferna fått höra talas om värdegrunden samt 

hur de spridit den vidare till sin personal. 

 

Hur sprids då lagen om värdegrund till den lokala kontext vi har studerat? De flesta av 

enhetscheferna beskriver att de har fått höra talas om värdegrunden på enhetschefsträffar via 

högre chefer. Några nämner även en projektansvarig i kommunen som har informerat om 

värdegrunden på enhetschefsträffar. De beskriver att den projektansvarige har blivit utvald av 

kommunen att under ett halvårs tid utveckla lokala värdighetsgarantier samt ett 

vägledningsmaterial i form av ett dokument utifrån värdegrunden. I vägledningsmaterialet 

framgår att dess syfte är att ge information till kommunens invånare om lagstiftning och 

kommunens utgångspunkter i olika frågor, samt fungera som en vägledning för verksamheter 

som utför insatser enligt Socialtjänstlagen. En av enhetscheferna har enligt egen utsaga fått 

vara med att delta i kommunens arbete med att tolka värdegrundens innehåll som ett steg i att 

implementera den bland enhetscheferna i kommunen. 

 

Likt Johanssons (2002) resonemang tolkar vi det som att den projektansvarige kan ses som 

både en mottagare och transformatör av värdegrundsidén. Vi uppfattar det som att den 

projektanställda översätter idén genom att förvandla den till ett vägledningsmaterial som 

innehåller tydliga riktlinjer på hur insatser enligt Socialtjänstlagen ska genomföras för att alla 

insatser ska hålla samma kvalitet i hela kommunen. Den projektansvariga har på så sätt tolkat 
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värdegrunden och dess innehåll genom att tydliggöra begreppen för verksamheterna och för 

kommunens invånare. Precis som Blomberg (2004) resonerar kring visar detta på att en 

tolkning har gjorts för att idén ska passa in i den kommunala kontexten. Nedan följer ett citat 

från vägledningsmaterialet. 

 

“Promenaden utförs i samvaro med personal och jämställs inte med ordinerad gångträning. 

Insatsen omfattar även de moment som eventuellt sker i samband med en promenad - 

exempelvis ta på och av ytterkläder, hitta nycklar med mera” (xxx kommun2, 2012). 

 

Vägledningsmaterialet är ett dokument som upprättats i kommunen i likhet med det som 

Rauch (2006) åskådliggör i sin studie vilken berör hur kommunerna har getts ett ansvar från 

staten att själva upprätta mål utifrån de ramlagar som styr bland annat äldreomsorgen. På så 

sätt blir idén på nytt förpackad i likhet med det som Johansson (2002) tar upp. Den 

projektansvarige informerar och sprider vägledningsmaterialet till enhetscheferna. Vi 

uppfattar det som att idén i form av vägledningsmaterialet landar hos enhetscheferna och 

hamnar i en ny kontext.  

 

8.2.1 Enhetschefernas arbete med att sprida värdegrunden till personalen 
Johansson (2006) menar att mottagarna av en idé måste genomföra aktiva insatser för att en 

vidare spridning av idén ska kunna äga rum. Vi tolkar det som att enhetschefernas är centrala 

aktörer för att sprida värdegrunden och vägledningsmaterialet vidare till personalen. Empirin 

tyder på att enhetscheferna har arbetat i olika omfattning med att sprida värdegrunden vidare 

till sin personal. Detta tror vi kan bero på att arbetet med värdegrunden är frivilligt och att 

dess innehåll och begrepp är mångtydiga och omfattande. Då lagändringen är relativt ny och 

eftersom arbetet kring värdegrunden är i en uppstartsfas kan även detta ha lett till den 

varierande omfattning som enhetscheferna arbetat med att implementera den hos personalen.  

 

Även om kommunen fått statsbidrag så menar enhetscheferna att de på enheterna inte fått 

några pengar eller särskild avsatt tid förutom de vanliga arbetsplatsträffarna för att få 

personalen delaktiga i värdegrundsarbetet. Enhetscheferna beskriver det som att kommunen 

har valt att lägga pengarna på en projektansvarig samt en utbildning i professionellt 

förhållningssätt för baspersonal istället för att pengar gått direkt till enheterna. Eftersom 

                                                
2 Vi har av konfidentiella skäl valt att inte nämna kommunen i vår studie. 
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enheterna inte fått särskilt avsatta pengar eller tid till att arbeta kring värdegrunden kan även 

detta förklara varför värdegrunden inte sprids framgångsrikt till personalen. Precis som 

Blomberg (2004) belyser i sin studie sprids idén i den kommunala kontexten och därför kan 

det praktiska genomförandet och de olika verksamheternas implementering variera beroende 

på att idén anpassas till verksamheten och rådande kontext. Detta kan vara en anledning till att 

värdegrunden inte sprids vidare till personalen.  

 

Empirin tyder på att spridningen av värdegrunden och vägledningsmaterialet från 

enhetscheferna till personalen har skett i olika omfattning. Vår tolkning är att den lokalt 

förpackade idén i form av vägledningsmaterialet stannar hos större delen av enhetscheferna. 

Endast en enhetschef nämner sig arbeta aktivt utefter vägledningsmaterialet och har spridit det 

vidare till sin personal genom att ha överlämnat materialet till dem. En av enhetscheferna som 

enligt egen utsaga inte arbetar aktivt utifrån materialet uppger bland annat att det är tänkt att 

de ska arbeta utefter det men att det ännu inte har skett. Någon nämner att de inte arbetat så 

aktivt med att implementera värdegrunden i verksamheten. En annan enhetschef uttrycker det 

som att de i verksamheten arbetar med värdegrunden men är själv osäker på vad lagtexten 

säger och nämner inte heller något om vägledningsmaterialet. 

 

Spridningen av värdegrunden till personalen har enligt alla enhetschefer å andra sidan skett 

via andra arenor. De menar att personalen har fått ta del av en utbildning för baspersonal som 

heter professionellt förhållningssätt och genom information från den projektansvariga. De 

berättar även att de på personalmöten för aktiva diskussioner kring omsorgstagarna och hur 

insatserna genomförs men att detta inte är något nytt. De nämner att de diskuterar de olika 

aspekterna som proposition 2009/10:116 samt utredningen (SOU 2008:51) tar upp men att de 

inte benämner det som värdegrund.  

 

Jag har ju alltid som punkt som inte direkt heter värdegrund eller så på arbetsplatsträffar. 

Men bland annat etik och moral då och bemötande och så (Enhetschef 1). 

 

8.3 Tolkning av värdegrunden och dess betydelse 
I det här avsnittet presenterar vi våra respondenters tolkning av de två centrala begreppen i 

värdegrunden, d.v.s. värdigt liv och välbefinnande. Vi kommer även presentera deras 

uppfattningar om värdegrundens betydelse för äldreomsorgen. 
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8.3.1 Värdegrundens centrala begrepp 
När enhetscheferna och personalen skulle beskriva sin tolkning av värdigt liv och 

välbefinnande tog de upp aspekter likt de som tas upp i utredningen Värdigt liv i 

äldreomsorgen (SOU 2008:51) och proposition 2009/10:116. Det som de alla var överens om 

som det mest centrala och viktigaste när det gällde äldres värdighet var ett gott bemötande. 

 

Så värdighet handlar ju mycket om bemötande. Hur vi bemöter en människa där du är, och 

alla har ju trots allt ett värde i att vara människa (Enhetschef 1). 

 

Enhetscheferna tog även upp aspekter som individuell hjälp, respekt, att jobba för trygghet, att 

de äldre själva skulle få bestämma och att de äldres dagliga liv ska få kännas meningsfullt, 

begripligt samt fyllas med innehåll. Personalen tog upp aspekter som att ge kvalitet och tid, 

anpassning till de äldres behov samt att de äldre ska kunna ha inflytande i vardagen för att 

känna välbefinnande. Precis som Clark (1988) belyser i sin studie tar även personalen upp att 

det är relevant att de äldre ska kunna vara delaktiga i hur insatserna genomförs utifrån deras 

behov och önskemål för att känna livskvalitet. 

 

Några enhetschefer ansåg att den främsta egenskapen hos personalen är hur de bemöter de 

äldre och inte den praktiska hjälp de ger de äldre, då det är något som går att lära sig genom 

arbetet. 

 

[…] Man måste bemöta med värdighet, det här med bemötande är ju, när jag anställer ny 

personal, det är ju det allra viktigaste. Bemötande är viktigare än kunskap och alltihopa, för 

har man inte ett bra bemötande så kan ju inte arbetet bli bra (Enhetschef 4). 

 

Enhetscheferna är överens om att det i grunden är personalens inställning till sitt uppdrag som 

i högre utsträckning påverkar kvaliteten på omsorgen än en lagändring. Detta anser vi liknar 

Georges (1998) resonemang om att det är möjligt att lagstifta om hur personal ska bemöta de 

äldre till en viss grad men att det i slutänden ändå handlar om personalens inställning till sitt 

arbete och uppdrag som påverkar hur de bemöter de äldre i arbetet. Enhetscheferna var alla 

överens om det som George (1998) också belyser i sin studie, att det är väsentligt att arbeta 

för att äldre personer ska få åldras med värdighet och känna välbefinnande. De menade också 
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att det är av vikt att uppmärksamma och diskutera dessa frågor i relation till det praktiska 

omsorgsarbetet med personalen. Även personalen är inne på samma spår och menar att det är 

upp till varje anställd att ta sig tid att ge ett gott bemötande och god kvalitet. 

 

8.3.2 Värdegrundens betydelse 
Personalen och enhetscheferna uppfattning är att värdegrunden och lagändringen är bra i 

grunden och ett steg i rätt riktning för en bättre äldreomsorg. När det gäller enhetscheferna har 

de dock delade åsikter kring värdegrunden som lagstiftning. Ett par enhetschefer upplever det 

som underligt att det kommer en lag som berör något som de alltid har arbetat med i 

verksamheten. 

 

För jag tycker att vi hade en god kvalitet och att vi jobbade med de här sakerna innan. Så det 

har ju inte blivit så stor skillnad mot hur det var innan, det är bara att det blivit en laglig 

grund för att säga det vi gör. Det är den enda skillnaden som jag ser det (Enhetschef 2). 

 

Enhetscheferna är osäkra på om kvaliteten i äldreomsorgen kommer öka med en förändrad 

lagstiftning. Trots detta menar de flesta ändå att lagändringen är betydelsefull då den öppnar 

upp för diskussioner i verksamheterna mellan enhetscheferna och personalen om hur 

kvaliteten kan säkras och förbättras. Att det blir en öppen dialog kring rutiner och arbetssätt. 

De anser att det är relevant att ha ett mål att sträva efter. Likt det propositionen 2009/10:116 

lyfter fram så framgår det att enhetscheferna upplever att värdegrunden kan ge en ökad 

tydlighet i deras uppdrag så de kan arbeta med kvalitet. 

 

I rimlighetens namn så borde det ju faktiskt ge lite bättre kvalitet. Det skulle jag nog tycka 

ändå. Genom att man bara tar upp alla frågor som ingår i värdegrunden och ser till att jobba 

och bemöta folk kanske kan få folk att vakna lite och tänka lite extra. Men sen det är ju 

frågan, vad folk tycker bara för att man får en lag (Enhetschef 1). 

 

Personalen tror däremot utifrån sitt perspektiv att det kommer bli en bättre kvalitet i 

äldreomsorgen på sikt med den nya värdegrunden. De menar att en lagändring inte förändrar 

deras arbetssätt över en natt utan att det tar längre tid. Deras upplevelse är att den personal 

som är nyligen utbildade har fått och kommer få mer utbildning kring självbestämmande och 

lyhördhet för omsorgstagarnas behov och önskemål.  

 



 

33 
 

8.4 Implementering av värdegrunden 
I vår empiri framgår det att enhetscheferna upplever vissa svårigheter med att implementera 

värdegrunden i sina verksamheter, dessa kommer redogöras nedan. Även enhetschefernas 

beskrivningar kring eventuella förändringar som har skett i verksamheterna sedan 

lagändringen presenteras i följande avsnitt. 

 

8.4.1 Svårigheter 
Enhetschefernas arbete innebär ett relativt stort handlingsutrymme i verksamheten (Lipsky, 

1980). När det gäller arbetet med värdegrunden visar dock vår empiri på att enhetscheferna 

har ett begränsat handlingsutrymme, då de ska utföra värdegrundsarbetet med samma resurser 

och tid som tidigare. Som vi nämnt tidigare har de enligt egen utsaga inte fått några extra 

resurser eller speciellt avsatt tid till verksamheterna för att utföra ett värdegrundsarbete. Några 

av enhetscheferna menar att verksamheterna påverkas av kommunens ekonomiska läge vilket 

kan leda till en svårighet att tillgodose omsorgstagarnas önskemål om när insatserna ska 

genomföras. Svårigheter med att implementera värdegrunden kan bero på att tjänstemännen 

står mitt emellan dels organisationens uppsatta mål och dels omsorgstagarnas önskemål vilket 

överensstämmer med det Lipskys (ibid.) teori tar upp gällande gräsrotsbyråkratens position i 

organisationer. 

 

För det handlar om ekonomi, och att få värdigheten och ekonomin att gå ihop […] Vilket 

beslut väger mest? Jo, det är givetvis ekonomin. Det tycker inte vi, eller jag tycker inte det är 

okej att tänka så (Enhetschef 1). 

 

Kalman och Andersson (2012) påvisar i sin studie vissa svårigheter som personal inom 

hemtjänsten ställs inför som kan försvåra implementeringen av socialpolitiska beslut. På 

samma sätt resonerar enhetscheferna och menar att det finns vissa svårigheter i det dagliga 

arbetet som gör att det blir svårt att förverkliga värdegrunden i det praktiska arbetet. Ett par 

enhetschefer belyser en svårighet med att ge värdig omsorg utifrån de biståndsbeslut som 

fattas. De menar att det finns ett hinder i att ge en individanpassad omsorg med de 

schablontider som finns eftersom alla omsorgstagare har olika behov och kräver olika mycket 

tid vid genomförandet av insatserna. 
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En annan enhetschef menar att en svårighet med att implementera värdegrunden i 

verksamheten är att den är väldigt omfattande och innehåller många aspekter att ta hänsyn till, 

vilket därmed gör att den blir svår att implementera som en helhet. En annan enhetschef anser 

att ett stort problem med implementeringen av värdegrunden är att få ihop omsorgstagarnas 

önskemål med verksamhetens planering av genomförandet av insatserna i likhet med det 

Lipsky (1980) nämner som svårigheter för en gräsbyråkrat. Enhetschefen står på så sätt mitt 

emellan omsorgstagarens önskemål, verksamhetens mål och kraven på effektivitet i 

verksamheten. 

 

Värdegrunden är omfattande. Vissa delar är mer självklara, vissa delar har vi hållt på med. 

Vissa delar känns mer enkla att ta till sig (Enhetschef 5). 

 

Det är nog det här med att ställa önskemål mot behov mot varandra. Och när folk inte kan ta 

emot hjälp när vi kan planera det. Att få ihop det med verksamheten, det är det svåraste 

(Enhetschef 2). 

 

Vidare menar enhetscheferna att värdegrundens omfattning även påverkar implementeringen. 

De är alla överens om att det är en lagändring som tar tid att implementera i verksamheterna, 

samt att begreppen i värdegrunden är något diffusa vilket ger ett stort utrymme för tolkning. 

Detta i likhet med det Thorslund (2008) tar upp i utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen 

(SOU 2008:51) där han menar att äldreomsorgen redan innan lagändringen hade tillräckligt 

med vaga och tolkningsbara begrepp.  

 

Det är ingenting som sker på en vecka eller en månad utan det något man lägger i löpet och 

den kanske är implementerad om ett år (Enhetschef 5). 

 

Vår uppfattning är att enhetscheferna tror att det kommer blir bättre i framtiden och att de 

skjuter värdegrundsarbetet lite på framtiden. Detta tror vi kan bero på att verksamheterna vill 

legitimera sig genom att följa regeringens riktlinjer, likt Johanssons (2002) resonemang om 

standarders legitimitet. Samtidigt tolkar vi det som att det är svårt för enhetscheferna att göra 

något konkret utifrån värdegrunden och dess abstrakta innehåll.  
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8.4.2 Förändringar i verksamheterna 
Crosby (1996) belyser i sin studie att det krävs förändrade förhållningssätt av aktörerna inom 

en organisation för att implementeringen av politiska beslut ska kunna bli framgångsrika. 

Detta överensstämmer med enhetschefernas uppfattning om att implementeringen av 

värdegrunden i verksamheten är något som tar tid och att det i det stora hela handlar om att 

förändra personalens förhållningssätt för att förändringar ska bli lyckade. Detta resonemang är 

dock motsägelsefullt då flera av enhetscheferna enligt egen utsaga inte arbetar aktivt utifrån 

just begreppet värdegrund efter lagändringen.  

 

Alltså man måste ju ändra attityden hos personalen också så att de, det hjälper ju inte hur 

många lagtexter man har om inte de själva tycker att det är viktigt och tänker på det och har 

rätt inställning till arbetet (Enhetschef 4). 

 

Majoriteten av enhetscheferna är eniga om att det egentligen inte skett några större 

förändringar i verksamheterna sedan lagändringen trädde i kraft. Detta relaterar vi till det 

Crosby (ibid.) menar om att det krävs stora förändringar i organisationer för att en 

implementering ska kunna bli lyckad. Vi tolkar det utifrån vår empiri som att 

implementeringen av värdegrunden hittills inte helt har lyckats, då de flesta verksamheterna 

ännu inte har gjort några förändringar efter att lagändringen i Socialtjänstlagen antogs. Det 

kan bero på att de sedan tidigare arbetat med värdegrundens innehåll redan innan 

lagändringen. 

 

Undantaget är emellertid den enhetschef som lämnat vidare vägledningsmaterialet till 

personalen. Enligt denna enhetschef pågår en implementering på enheten. Materialet används 

av hemtjänstpersonalen i det dagliga praktiska arbetet och diskuteras aktivt på 

arbetsplatsträffar. Med materialet menar enhetschefen att det skapas en tydlighet i vad 

personalens uppdrag är och i genomförandet av insatserna, vilket är den förändring som har 

skett efter lagändringen. 

 

8.5 Personalens arbete kring värdegrunden 
I det här avsnittet kommer vi fokusera på hur personalen fick höra talas om värdegrunden. Vi 

kommer även presentera något som framhävs tydligt i vår empiri, nämligen svårigheter som 
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personalen ställs inför i det dagliga arbetet, vilket försvårar deras arbete kring värdegrundens 

olika aspekter.  

 

8.5.1 Spridning av värdegrunden till personalen 
När det gäller spridningen av värdegrunden till personalen uppger två att de har fått höra talas 

om värdegrunden genom en halvdagsutbildning i professionellt förhållningsätt, likt det som 

enhetscheferna också uppgav. En personal hade inte hört talas om att en lagändring har skett 

eller om värdegrunden. Personalen berättar att de aktivt diskuterar begrepp såsom 

självbestämmande och inflytande på arbetsplatsträffar, men menar precis som enhetscheferna 

att de inte benämner det som värdegrund. Ingen av personalen uppger att de tagit del av 

vägledningsmaterialet, vilket vi finner intressant. Det bör dock nämnas att vi olyckligtvis inte 

fått möjlighet att intervjua någon personal från den hemtjänstgrupp där vägledningsmaterialet 

delats ut och används enligt enhetschefen vi intervjuat. Utifrån det Johansson (2002) nämner 

kring idéspridning uppfattar vi det utifrån personalens beskrivningar att spridningen från 

enhetscheferna inte har skett. Utifrån personalens utsagor tolkar vi det som att värdegrunden 

har fått en lokal förpackning men att den inte hamnar hos personalen, eller att personalen inte 

har fått ta del av den förpackade idén (Johansson, 2006). Czarniawska (2005) menar att en idé 

återinbäddas och förändras genom att den tolkas och omsätts till handling. Utifrån detta tolkar 

vi det som att värdegrundsidén utifrån personalens uppgifter varken har implementerats eller 

omsatts till handling. Detta kan bero på att de tycker att de redan arbetar kring värdegrundens 

aspekter utifrån de förutsättningar de har. 

 

8.5.2 Svårigheter i det praktiska arbetet 
Enligt personalen har de arbetat med de aspekter som vi tog upp gällande värdegrundens 

innehåll redan innan lagändringen och anser inte att det har skett några förändringar i 

verksamheten. De berättar att de redan innan lagändringen arbetat för de äldres 

självbestämmande, delaktighet och inflytande samt även övriga aspekter som tas upp i 

utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) samt proposition 2009/10:116. Detta 

tror vi beror på att värdegrundens innehåll och begrepp är vaga och svåra att tolka. Personalen 

uppfattar även att det finns vissa svårigheter i det praktiska arbetet som gör det svårt att arbeta 

effektivt med värdegrundens aspekter. Liksom Wikström, (2005); Szebehely (1995) och 

Sims-Gould och Martin-Matthews (2010) tar personalen upp tiden som ett problem och menar 

att tiden försvårar deras arbete kring att tillmötesgå de äldres behov och att ge ett gott 
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bemötande. Personalen uppfattar att de har begränsad tid att utföra insatserna hos de äldre och 

att det sällan finns tid att göra något extra. De resonerar även kring liknande aspekter som 

Olsson och Ingvad (2001) belyser i sin studie gällande hur kvaliteten på omsorgen kan 

påverkas om personalen är stressade. Personalen uppger att de ibland får skynda på de sysslor 

som ska göras och att omsorgstagarna inte alltid kan vara så delaktiga som de borde. De 

menar även att personalbrist är en faktor som påverkar hur de kan utföra sitt arbete gällande 

att arbeta för de äldres värdighet och välbefinnande. Utifrån intervjuerna med personalen ser 

vi en likhet med Thorslunds (2008) kritik mot lagändringen som pekar på att det behövs en 

resursförstärkning inom äldreomsorgen för att kunna ge ett gott bemötande (SOU 2008:51).  

 

Vi gör vårt bästa men ibland så räcker inte tiden till, eller det är personalbrist. Det kan ju 

vara att man kommer en morgon och det visar sig att det ska vara fyra personal och så 

kommer bara tre, finns inga vikarier då är det också lätt att göra på sitt snabba sätt  

(Personal 2). 

 

Ytterligare en svårighet som två av personalen påtalar är att anhöriga kan försvåra arbetet 

kring den enskildes självbestämmande. De upplever att de anhöriga har en uppfattning om hur 

de äldre vill ha det som inte alltid överensstämmer med den äldres egna önskemål. Personalen 

upplever därför att de ibland får lägga energin på att kämpa mot anhöriga för att de äldre ska 

kunna bibehålla sin rätt till självbestämmande. Detta är något som inte framkommit i den 

tidigare forskningen vi studerat, men som vi tycker är relevant att nämna i studien då det är en 

aspekt som kan försvåra personalens arbete för de äldres möjligheter till självbestämmande, 

välbefinnande och ett värdigt liv. 

 

[...] anhöriga har ju en förmåga att se att så har alltid mamma gjort. Men man ändras när 

man blir gammal så man kanske inte vill det längre som man alltid har gjort [...] så då får 

man vara, alltså man får vara jättenoga med att lyssna på den man ska hjälpa och inte de 

som är runt omkring eller hur det varit förut (Personal 1). 

 

Två av personalen upplever precis som en av enhetscheferna att biståndsbesluten kan bli ett 

problem i planerandet av det dagliga arbetet. De upplever att de äldre ibland har fått 

information från handläggarna som inte passar med verksamhetens planering av insatserna, 

eller att besluten inte är tillräckligt individanpassade efter omsorgstagarnas behov i likhet med 

det Wikström (2005) belyser i sin licentiatavhandling. 
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Alltså tiden räcker ju inte till egentligen, och det är ju återigen handläggaren som sitter och 

säger att: Ja det är klart du ska få duscha klockan åtta på morgonen. Det går ju inte att 

duscha alla klockan åtta på morgonen, det är en omöjlighet (Personal 3). 

 

I verksamheterna upprättas personliga planer tillsammans med omsorgstagaren och 

personalen för att underlätta och skapa en tydlighet i hur genomförandet av 

hemtjänstinsatserna ska gå till hos varje omsorgstagare utifrån deras önskemål. En enhetschef 

påtalar dock att det ibland kan vara så att man glömmer att fylla i vissa fält i den personliga 

planen, vilket kan leda till en svårighet för personal att genomföra insatserna utifrån den 

äldres faktiska önskemål. De planerade insatserna och genomförandet påverkas även av andra 

aspekter såsom andra omsorgstagares behov av hjälp vid exempelvis larm samt 

personalresurser enligt personalen. Detta i likhet med det Wikström (2005) belyser som 

problematiskt kring bemanningssituationen och andra omsorgstagares behov. Personalen 

menar att genomförandet av insatserna utifrån omsorgstagarnas önskemål därför ibland går 

förlorade, då de har ett stressat schema samt måste anpassa sig till de andra omsorgstagarna. 

 

[...]som idag har vi haft väldigt mycket larm och vi har skickat in två personer till lasarettet 

och fått sitta kvar och vänta på att ambulansen ska komma, och då finns ju inte tiden till det 

här lilla extra, nästa person jag kommer till kanske jag måste rusa in till och göra på mitt sätt 

för det går fortast, för att ytterligare nästa vårdtagare ska få sin hjälp i tid. Så ibland ligger 

man efter och då är det lite svårare och tillmötesgå deras behov (Personal 2). 

 

8.6 Sammanfattning av resultat och analys 
Respondenternas tolkning av värdegrundens centrala begrepp har varierat, men majoriteten av 

dem upplevde att det mest centrala gällande de äldres möjligheter till ett värdigt liv är ett gott 

bemötande. Deras åsikter kring värdegrundens betydelse skiljer sig något åt. Enhetscheferna 

var överens om att det i grunden är personalens inställning till sitt uppdrag som påverkar 

kvaliteten på omsorgen snarare än en lagändring. Även personalen påpekade att det är upp till 

varje personal att ge ett gott bemötande för att kvaliteten ska bli god. Några respondenter 

ansåg att lagändringen är positiv, medan andra upplevde att det bara blivit en lag på något 

som de alltid har arbetat med. Det framkom att enhetscheferna var tveksamma till att 

kvaliteten i äldreomsorgen kommer bli bättre på grund av lagändringen, men menade ändå att 
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lagändringen öppnar upp för diskussioner om kvaliteten i verksamheterna. Personalens 

uppfattning kring en ökad kvalitet visade sig vara det motsatta, deras upplevelse var att 

lagändringen kommer bidra till en bättre kvalitet inom äldreomsorgen på sikt.  

 

Några enhetschefer beskriver att de har fått ta del av ett vägledningsmaterial som har 

utarbetats i kommunen. Få nämner att de använder sig utav materialet i arbetet. 

Implementeringen av värdegrunden i verksamheterna kommer enligt enhetscheferna ta tid då 

den är omfattande samtidigt som värdegrunden är abstrakt. Enhetscheferna resonerar kring att 

det finns vissa svårigheter i det praktiska arbetet som gör att det blir svårt att förverkliga 

värdegrunden, bland annat biståndsbesluten med schablontider. De uppger att det inte skett så 

stora förändringar i verksamheterna sedan lagändringen och några uppger att de inte arbetar så 

aktivt med att implementera värdegrunden. Endast en enhetschef upplever att det pågår en 

implementering av värdegrunden i dennes verksamhet utifrån det material som upprättats i 

kommunen. Ingen av personalen uppger att de fått ta del av vägledningsmaterialet. Deras 

upplevelse är att inga förändringar har skett i verksamheten sedan lagändringen och att de 

arbetar på samma sätt som tidigare. Personalen diskuterar kring olika faktorer som försvårar 

deras möjlighet att alltid ge god kvalitet på omsorgen. Utifrån deras beskrivningar uppfattar vi 

det som att faktorerna tiden, biståndsbeslutet, personalbrist och anhöriga är något som 

försvårar deras arbete för omsorgstagarnas rätt till en individuellt anpassad omsorg, värdigt 

liv och att få känna välbefinnande.  

 

9. Diskussion 
Under insamlingen av empirin har vi uppfattat enhetscheferna och personalen som människor 

som tycker om sitt arbete och som arbetar för omsorgstagarnas bästa. De försöker i den mån 

de kan arbeta för den äldres självbestämmande och för att ge en god kvalitet på omsorgen och 

ett gott bemötande. Vår uppfattning är att både enhetscheferna och personalen anser det vara 

av betydelse att diskutera frågor som rör omsorgstagarnas värdighet och välbefinnande. I 

analysen framkommer det några faktorer som försvårar personalens möjlighet till alltid ge en 

individanpassad och god omsorg. Vi har uppfattat det som att personalen vill arbeta på ett sätt 

men att dessa faktorer hindrar dem från att helt och fullt arbeta med sitt uppdrag. Vi uppfattar 

det även som att det praktiska arbetet inom hemtjänsten påverkas av oväntade händelser hos 

omsorgstagarna såsom behov av hjälp vid larm och andra oförutsedda händelser såsom 

tillfällig personalbrist.  
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En iakttagelse som vi tycker är intressant är att trots att vi studerat en kommun som fått 

statsbidrag så arbetar enhetscheferna i olika utsträckning med att implementera värdegrunden 

i verksamheterna. De använder sig i varierande omfattning av vägledningsmaterialet som 

upprättats. Ambitionen är att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha materialet som en 

vägledning i arbetet, men ingen av personalen vi intervjuat uppger att de har fått ta del av det. 

Detta kan innebära att ingen av personalen vi intervjuat arbetar utefter materialet i det 

praktiska arbetet. Vi upplever att detta kan bli motsägelsefullt eftersom dokumentet ska ligga 

till grund för vad de äldre kan förvänta sig av den kommunala äldreomsorgen. 

 

Något som vi också finner intressant att lyfta är att respondenterna uttrycker att de redan 

innan lagändringen har arbetat med värdegrundens centrala begrepp och dess aspekter, och att 

det nu bara har blivit en lagstadgad text på något som de alltid arbetat med. Vi tolkar det som 

att de flesta av enhetscheferna därför inte ser värdegrundsarbetet som en typ av 

implementering i verksamheten. Värdegrundens mångtydighet i form av vaga, tolkningsbara 

begrepp, samt det faktum att det finns en viss frivillighet i implementeringen av dessa har 

enligt vår uppfattning lett till att verksamheterna i olika omfattning tagit till sig och 

implementerat värdegrunden som en ny idé. Detta kan förstås utifrån det Erlingsdóttir (1999) 

talar om, hur en idé som är abstrakt och utan någon klar förpackning får lite inflytande över 

det praktiska arbetet. 

 

9.1 Vidare forskning 
Som tidigare nämnts så har vi inte funnit någon tidigare forskning som berör värdegrunden 

eller dess implementering i Sveriges kommuner. Därför vill vi i detta avsnitt framhålla några 

förslag på undersökningar som kan göras som berör just detta. 

 

Vi har tidigare nämnt det statsbidrag som ska stimulera kommunerna att utveckla lokala 

värdighetsgarantier. Något som vi anser vore intressant att studera i en större undersökning är 

hur kommunerna som fått statsbidrag har använt sig av pengarna, samt hur de strukturerat upp 

värdegrundsarbetet utifrån det bidrag de fått ta del av från Socialstyrelsen.  

 

Vidare anser vi att det vore intressant att studera värdegrunden utifrån omsorgtagarnas 

perspektiv i andra kommuner. Upplever omsorgstagarna någon skillnad i omsorgen sedan 
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lagändringen antogs? Omsorgstagarnas välbefinnande och möjligheter till ett värdigt liv är 

trots allt den grundläggande anledningen till att en värdegrund i Socialtjänstlagen antagits. 

Upplever de äldre att dessa möjligheter stärkts i samband med lagändringen? 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till enhetschefer 
 

Vill du delta i vår studie? 

Vi är två socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska skriva ett examensarbete 

om hemtjänstens arbete utifrån värdegrunden i Socialtjänstlagen. Syftet med vår studie är att 

förstå hur enhetschefer och hemtjänstpersonal beskriver sin erfarenhet och kunskap kring 

implementeringen av värdegrunden i det praktiska arbetet. För att få svar på våra frågor är vi 

intresserade av att intervjua dig som arbetar som enhetschef inom hemtjänsten och om vi får, 

även några från din personal. Intervjuerna kommer att ske under vecka 16 och 17. Om du är 

intresserad av att delta i studien ber vi dig att ta kontakt med oss. Därefter kommer vi avtala 

tid och plats för intervju. 

 

Ring eller maila senast 2013-04-10. 

 

Vi skulle även uppskatta om du som vill delta vidarebefordrar det bifogade 

informationsbrevet som finns i detta mail till din personal. 

 

Vi vill informera om att allt du berättar under intervjun kommer att avidentifieras och 

hanteras konfidentiellt. Vi kommer dock att använda oss av vissa citat i vår uppsats. Intervjun 

tar cirka en timme och kommer att spelas in. Medverkan i studien är frivillig och du har rätt 

att avbryta din medverkan när du vill. Intervjumaterialet kommer att sammanställas i vårt 

examensarbete som ska vara klart i slutet av maj 2013. Du får gärna ta del av examensarbetet 

när det är klart. 

 

Vid eventuella frågor angående studien och medverkan är du välkommen att höra av dig till 

oss; 

 

Jessica Hag    Jonna Fälth 

076-855 54 49   072-735 29 93 

jh222cv@student.lnu.se   jf222bq@student.lnu.se 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till personal 
 

Vill du delta i vår studie? 

Vi är två socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska skriva ett examensarbete 

om hemtjänstens arbete utifrån värdegrunden i Socialtjänstlagen. Syftet med vår studie är att 

förstå hur enhetschefer och hemtjänstpersonal beskriver sin erfarenhet och kunskap kring 

implementeringen av värdegrunden i det praktiska arbetet. För att få svar på våra frågor är vi 

intresserade av att intervjua dig som arbetat inom hemtjänsten i minst två år. Intervjuerna 

kommer att ske under vecka 16 och 17. Om du är intresserad av att delta i studien ber vi dig 

att ta kontakt med oss. 

 

Ring eller maila senast 2013-04-15. 

 

Vi vill informera om att allt du berättar under intervjun kommer att avidentifieras och 

hanteras konfidentiellt. Vi kommer dock att använda oss av vissa citat i vår uppsats. Intervjun 

tar cirka en timme och kommer att spelas in. Medverkan i studien är frivillig och du har rätt 

att avbryta din medverkan när du vill. Intervjumaterialet kommer att sammanställas i vårt 

examensarbete som ska vara klart i slutet av maj 2013. Du får gärna ta del av examensarbetet 

när det är klart. 

 

Vid eventuella frågor angående studien och medverkan är du välkommen att höra av dig till 

oss; 

Jessica Hag    Jonna Fälth 

076-855 54 49   072-735 29 93 

jh222cv@student.lnu.se   jf222bq@student.lnu.se 

 

Vid övriga frågor går det också bra att kontakta vår handledare: 

XXX 
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Bilaga 3 - Intervjuguide personal 
Inledande frågor 

– Ålder? 

– Utbildning? 

– Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

– Hur länge har du arbetat i den här hemtjänstgruppen? 

 

Värdegrundarbetet 

– Har du hört talas om lagändringen i Socialtjänstlagen och värdegrundsarbetet? om ja, hur? 

– Hur skulle du beskriva att ni genomfört värdegrundsarbetet i er verksamhet? 

– Vad tycker du om lagändringen och värdegrundsarbetet? 

– Vad tror du värdegrundsarbetet betyder för omsorgstagarna? 

– Tror du att äldreomsorgen får en bättre kvalitet med den förändrade lagstiftningen? Om ja- 

på vilket sätt? Om nej- varför inte? 

– Enligt värdegrunden ska äldre personer ha rätt till ett värdigt liv och få känna välbefinnande. 

Skulle du kunna beskriva vad du tycker att de här begreppen innebär?  

 

Värdigt liv 

Självbestämmande 

– Hur skulle du beskriva begreppet självbestämmande? 

– Skulle du kunna beskriva hur du i det dagliga arbetet med omsorgstagarna arbetar kring 

självbestämmande? Möjligheter/svårigheter i det dagliga arbetet? 

 

Delaktighet 

– Vad tror du menas med att omsorgstagarna ska kunna vara delaktiga i hur insatserna 

genomförs? 

– Hur arbetar du för att omsorgstagarna ska kunna vara delaktiga? Möjligheter/svårigheter i 

det dagliga arbetet? 

 

Individanpassning 

– Vad tror det menas med att omsorgstagarna ska få en individanpassad omsorg? 

– Kan du berätta hur du tar tillvara på omsorgstagarnas olika önskemål och behov? 

Möjligheter/svårigheter i det dagliga arbetet? 

Gott bemötande 
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– Enligt värdegrunden så innebär ett gott bemötande bland annat att det ska finnas tid till att 

lyssna och samtala med de äldre. Hur skulle du beskriva att du arbetar kring det? 

Möjligheter/svårigheter i det dagliga arbetet? 

 

Privatliv & integritet 

– Vad skulle du beskriva som viktigt för att respektera omsorgstagarens hem och privatliv? 

Svårigheter/möjligheter? 

 

Välbefinnande 

Trygghet 

– Vad tror du menas med att de äldre ska få känna trygghet i vardagen? Hur skulle du 

beskriva ditt arbete med det? Kan du ge något exempel?  

 

Meningsfull tillvaro 

– Vad tror du menas med att de äldre ska få känna meningsfullhet i vardagen? Hur skulle du 

beskriva ditt arbete med det? 

 

Slutlig fråga 

– På vilket sätt skulle beskriva att arbetet kring de punkter vi tagit upp har förändrats i 

samband med värdegrundsarbetet? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide enhetschefer 
Inledande frågor 

– Ålder? 

– Utbildning? 

– Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

– Hur länge har du arbetat som enhetschef i den här hemtjänstgruppen? 

 

Värdegrundsarbetet 

– Hur fick du höra talas om lagändringen i Socialtjänstlagen och värdegrundsarbetet? 

– Har du fått någon utbildning i värdegrunden? 

– I vilken utsträckning har ni på din enhet valt att genomföra värdegrundsarbetet frivilligt? 

– Vad tycker du om lagändringen och värdegrundsarbetet? 

– Tror du att äldreomsorgen får en bättre kvalitet med den förändrade lagstiftningen? Om ja - 

på vilket sätt? Om nej - varför inte? 

– I vilken omfattning har ni fått avsatta pengar och tid för att genomföra värdegrundsarbetet? 

– Enligt värdegrunden ska äldre personer ha rätt till ett värdigt liv och få känna välbefinnande. 

Skulle du kunna beskriva vad du tycker att de här begreppen innebär?  

 

Implementering 

– Hur ser det arbete ut som du påbörjat kring värdegrunden? 

– Hur skulle du beskriva att värdegrunden har implementerats i er verksamhet? Förändringar? 

– Vilka förtjänster och svårigheter upplever du med implementeringen av värdegrunden i 

verksamheten? 

– Hur organiserar ni arbetet kring värdegrunden? vilka deltar?  

 

Personal 

– Hur har personalen har fått ta del av värdegrundsarbetet?  

– Kan du beskriva hur personalen varit delaktig av implementeringen i verksamheten? 

– Finns det något du menar är av speciell betydelse för personalen att tänka på eftersom 

arbetet genomförs i den äldres hem? 

– Hur arbetar man i verksamheten för att skapa trygghet hos omsorgstagarna?  

– Finns det några anvisningar på hur personalen ska bemöta de äldre? Exempel? 


