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Abstract 

Authors: Ulf Arvidsson och Emma Ingvarsson 

Title: “The national values”- A critical review of the implementation of eldercare values 

in a municipality” 

Supervisor: Jan Petersson 

Assessor:  

 

The aim of the study was to investigate how a community motivates and ensures the 

implementation of its values and how this document affected personnel of meaning, 

vision and daily operations. The study was based on semi-structured interviews, in 

which nine respondents were interviewed in a city in southern Sweden. Interviews dealt 

with three different themes, all concerned organization or set of values. The analysis 

was based partly on how organizations and institutions build up and maintain their 

legitimacy. The analysis was also explained by the new institutional theory and its 

concepts isomorphism. In conclusion, the study shows that the concept of value system 

is very subjective and means different things depending on which profession you belong 

to. The study also showed that officials of the municipality indicate that the values 

discussed continuously in operation. This picture did not fit at all agree with the care 

assistants who considered values almost never discussed. The study also showed that 

the implementation was not as successful as desired, then no time for reflection was. 

The study showed that the reason that there was an opportunity to reflect due to the time 

and resources were too scarce. Throughout officials related concepts in the study more 

to an organizational plan, when care assistants instead relate everything to the actual 

meeting with the care recipient. Instead of using values as a benchmark they instead 

used of the "inner compass" that consists of subjective norms and values. 
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1 Problembakgrund 

De flesta samhällsmedborgarna i Sverige har en relation till äldreomsorgen. Det kan 

vara som brukare, anställd, anhörig eller politiker. Äldreomsorg är något som debatteras 

flitigt i olika medier. Under de senaste åren har det nästan dagligen förekommit 

avslöjanden om missförhållanden inom äldreomsorgen (Bengtsson 2004).  Under det 

senaste århundradet kan man säga att fyra tydliga stadier präglat äldreomsorgen. Det 

första stadiet är före 1918 och innebar en avsaknad av någon speciell äldreomsorg med 

dagens mått mätt, utan äldres försörjning och omvårdnad var en del av fattigvården. I 

det andra stadiet så infördes en fattigvårdslag som gjorde att kommunerna var skyldiga 

att tillhandahålla ålderdomshem och detta skedde 1918. Då började även omsorgen av 

äldre att samordnas med fattigvården, Det tredje stadiet trädde i kraft 1950 och innebar 

införandet av hemtjänst för äldre (Edebalk 2007). Här bröt äldreomsorgen 

fattigvårdsskalet och övergången från institutionsvård till hemhjälp var ett faktum. 

Denna hjälp i hemmet riktade sig även till alla, samt kunde användas av alla oavsett 

socioekonomisk status (Szebehely 2005). Det sista stadiet inträdde 1992 vid införandet 

av Ädelreformen (Edebalk 2007). 

 

I och med ädelreformen 1992 fick kommunerna ett helhetsansvar för den varaktiga 

servicen och omsorgen för äldre. I socialtjänstlagen infördes även att människor med 

särskilda behov skulle få möjlighet till boende anpassade efter sina behov. 

Ädelreformens syfte var att kommunerna skulle få de ekonomiska och organisatoriska 

resurserna för att kunna förverkliga målen om ”, valfrihet trygghet och omsorg av de 

äldre och handikappade samt integriteten i vården” (Motion 1998/99: So436). 

Ädelreformen hade även till syfte att effektivisera samhällets resurs användning när det 

gäller vård och omsorg. Det anfördes att en effekt av reformen skulle bli ökad 

effektivitet och höjd produktivitet som skulle verka tillfredställande för befolkningen 

(Motion 1998/99: So436). Att omfattning och kostnader synkroniseras, är det som idag 

går under parollen ”value for money”.   

 

Trycket på framtidens äldreomsorg kommer succesivt att öka då fler personer kommer 

behöva omsorg. Roos (2010) pekar på att under de 50-senaste åren har antalet äldre ökat 

stadigt. Detta tillsammans med att andelen av befolkningen som är äldre succesivt ökar 

och kommer så fortsätta, vilket innebär att äldreomsorgen kommer få ökade 
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påfrestningar. Sverige har en förbättrad sjukvård vilket påverkar antalet äldre.  

Samtidigt som en annan utmaning har framträtt i och med den förhöjda ambitionen 

inom äldreomsorgen. En betydande del av denna utmaning är att kunna leva upp till den 

kommunala värdegrunden. Genom denna värdegrund ska omsorgspersonalens 

bemötande formas och utvecklas (Roos 2010). 

 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen och där man kan 

läsa: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4§ SoL). Bestämmelsen 

fokuserar på äldres möjlighet till ett värdigt liv, välbefinnande, integritet, delaktighet, 

självbestämmande samt ett gott bemötande. Det är Socialstyrelsen som på uppdrag av 

regeringen ska förmedla kunskapen om värdegrunden. Socialstyrelsen har även 

möjlighet att utfärda ett stimulansbidrag för de kommuner som utfärdat 

värdighetsgarantier inom den avsatta tidsramen. Värdighetsgarantierna ska utgå ifrån 

den nationella värdegrunden (Socialstyrelsen.se 2012). Socialstyrelsens har ett 

framarbetat vägledningsmaterial som ger råd om hur värdegrunden ska tillämpas: 

 

      En värdegrund visar vilka etiska värden och normer 

som ska ligga till grund för en verksamhet. Den 

tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt 

förhållningssätt, kunna vara ett sådant stöd behöver den 

också bli konkret – värdegrunden visar inriktningen och 

i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka 

tankar och handlingar. (Socialstyrelsen.se 2012) (våra 

kursiveringar). 

 

Värdegrundsarbetet är även något som speglats i media och två exempel på detta är 

dels: Kjellin (2005-05-29) moderaternas talesperson i äldrefrågor som i en debattartikel 

på Newsmill, under retoriken ”Fallet Virtanen” visar på behovet av en värdegrund i 

äldreomsorgen, han menar att en värdegrund inte kan vara något som är flummigt och 

oanvändbart, utan att jobba med värderingar är något som kan utveckla en verksamhet. 

Att få ett gemensamt tänk som genomsyrar en hel organisation och visar en bestämd 

riktning är ovärderligt i äldreomsorgen. Detta eftersom äldreomsorgen styrs av 

socialtjänstlagen som innehåller ett visst tolkningsutrymme. Nordström (2011) 
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förbundsordförande i kommunal menar i debattartikeln ”Värdegrunden ett slag i luften” 

som publicerades i SvD den 7/1-11 att den nationella värdegrunden inte löser 

problemen i äldreomsorgen. Nordström (2011) pekar på att det inte spelar någon roll 

hur vackra formuleringar det finns i värdegrunden, när det är så lite personal att de inte 

kan leva upp till den. Hon menar vidare att det är fel sätt att angripa problematiken i 

äldreomsorgen med en nationell värdegrund.  

 

Blennberger (2012) forskare och docent i socialt arbete menar i ett temanummer av 

Vårdfokus att om värdegrundstexten kan göra att värderingar blir tydliga, så kommer 

detta säkert leda till en bättre verksamhet. Han menar även att det gäller att 

värdegrundstexten inte får karaktären av ”diffusa luftpastejer” (s. 35). Det är av yttersta 

vikt att den innehåller just grundläggande värden. Om man kallar alla positiva saker för 

värdegrund blir det urvattnat. Johansson (2003) lyfter fram bristen på forskning när det 

gäller användningen av och kommunikationen om styrdokument i organisationer. Han 

menar vidare att dokumentet används som ett verktyg för ledningens kommunikation 

om organisationens strategi. Han pekar även på att styrdokument som inte fungerar 

endast har funktionen att de stärker ledningens självbild och det som visas utåt. 

 

En sak som intresserar oss angående värdegrunden och arbetet runt den samma, är hur 

mycket det omliggande samhället påverkar framtagandet och implementeringen av 

värdegrunden. Brunsson (1990) ser på reformer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Han 

menar att reformer ofta härleder sig från olika trender och att reformerna regleras av 

vilka strömningar av normer som den för tillfället dominerande organisationskulturen 

förespråkar. Reformer kan även anses återspegla ideologiska normer i omgivningen, där 

det primära syftet är att tillfredsställa omgivningen. Om införandet av en nationell 

värdegrund betraktas som en reform så blir det intressant att tolka detta ur Brunssons 

(1990) resonemang och vad skulle detta ge för resultat?  

 

Colnerud (2004) problematiserar i en artikel begreppet värdegrund därför att det har 

blivit ett samlingsbegrepp. Hon menar att begreppet används fritt och naturligt för alla 

värdefrågor, samt att begreppet har en benägenhet att bli otydligt. Vad lägger de 

ansvariga i kommunen som upprättat värdegrunden för någon betydelse i de olika 

begreppen som innefattas i värdegrunden? Finns det en samsyn i hela organisationen? 
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Trollestad (2000) menar att en värdegrund ska bestå av etiska värderingar som bör vara 

gemensamma för hela organisationen. Trollestad (2000) fann i sin undersökning att 

organisationer som tagit fram värdegrunden i sin ledningsgrupp inte uppnådde 

önskvärda resultat med densamma. De organisationer som istället tagit fram den genom 

gemensamma diskussionen i personalgrupperna upplevde ett mer positivt resultat på 

organisationsförändringen (Trollestad 2000).  

 

1.1  Problemformulering 

Eriksson (2005) skriver att styrdokument är ett viktigt redskap för ledningens 

kommunikation till medarbetare inom en organisation. Det innebär att det blir en 

envägskommunikation från ledningen till medarbetarna. Utformandet av 

styrdokumenten blir verklighet genom en ”sensegivingprocess”, där ledningen försöker 

att kommunicera vissa normer och mål. När medarbetarna sedan ska ta del av 

styrdokumenten krävs det av dem att de skapar mening kring styrdokumenten. Detta är 

något som vi tycker är intressant att undersöka djupare, hur personalen utifrån 

värdegrunden skapat sin tolkning av dokumentet och hur detta blir verklighet i det 

dagliga omsorgsarbetet. Handlar styrdokumentet mer om kommunikation utåt snarare 

än inåt, fungerar det mer för att generera legitimitet åt organisationen än att ge 

måluppfyllelse? Bengtsson (2004) lyfter ju även att det nästan dagligen uppdagas 

missförhållanden inom äldreomsorgen. Med detta i åtanke så anser vi att 

implementeringen av värdegrunden är viktig för att säkerställa ett värdigt liv för 

omsorgstagaren. Detta gör ju även studien relevant för det sociala arbetet. Vi har valt att 

studera en mindre småländsk kommun och dess implementering av värdegrunden. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en kommun motiverar och säkerställer 

implementeringen av sin värdegrund och hur detta dokument påverkar personalens 

meningsskapande, synsätt och dagliga arbetet. 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur förverkligas värdegrunden i organisationens olika nivåer?   
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2. På vilket sätt genomsyras arbetet av värdegrunden i det vardagliga 

omsorgsarbetet och mötet med omsorgstagaren? 

3. Vad karakteriserar, känneteckna ett värdigt liv? 

4. Vilken funktion har värdegrunden? 

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att presentera forskning kring värdegrund och implementering 

av policydokument. Det har varit tunt med forskning avseende värdegrundsarbete inom 

äldreomsorgen i båda fallen. Däremot är forskning kring värdegrund och 

implementering av policydokument inom skolan mer beforskat. Därav kommer denna 

forskning att stå i fokus. Vi har delat in forskning i tre avsnitt: Avsnitt 2.1 Värdegrund 

som ett nytt synsätt, avsnitt 2.2: värdegrund som etisk norm 2.3: implementering. 

 

2.1 Värdegrund som ett nytt synsätt? 

Det har skett en fundamental förändring kring synen på de äldre, från att ses som 

beroende och undergivna till att ses som självständiga med välbefinnande i fokus. Vad 

som anses vara kvalité och välbefinnande är en subjektiv bedömning och individuellt 

vilket sker dynamiskt över livsloppet. Det är viktigt att det finns en mellanmänsklig 

skicklighet och en förtroendefull relation från omsorgsgivaren till omsorgstagaren. 

Sociala relationer bl.a. genom stöd, öppnar upp för en individ att hantera sin 

livssituation. En positiv relation i möten med omsorgsgivaren är till stor del avgörande 

för individens känsla av tillfredställelse. En negativ relation som ett problematiskt 

bemötande i omsorgen, kan inskränka på det psykiska välbefinnandet (Tanner 2005). 

Hammarström och Torres (2012) förklarar begreppet subjektivt välbefinnande som en 

etikett för att hänvisa till enskildas personliga utvärderingar av deras liv som återspeglar 

lycka, livstillfredsställelse eller andra positiva uttalanden om sin vardag. Det har under 

senaste årtionden utvecklats ett stort intresse kring studier om: livskvalité och subjektivt 

välbefinnande. Begreppen som använts har varit varierande men med ett gemensamt 

syfte att belysa det goda livet, däremot med fokus på olika aspekter. Analysen visar att 

centrala faktorer för att en äldre ska uppleva välbefinnande är fysisk rörlighet och 

självskattad hälsa. Det subjektiva välbefinnandet har också visat sig påverkas av 

självkänsla, känsla av kontroll över sin situation, kön, klass, intressen och sociala 
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relationer, däremot har inte resultaten påvisat att åldern har någon större påverkan för 

välbefinnandet (Hammarström & Torres 2012). 

 

Faktorer som att en individ är positiv i sin attityd och har tanken att göra det bästa av 

situationer, ses som viktiga egenskaper för att en individ ska bevara sitt välbefinnande 

(Tanner 2005). Hammarström och Torres (2012) kom i sin studie fram till att kontroll, 

förutsägbarhet och acceptans är tre centrala teman som är viktiga för att skapa en 

teoretisk förståelse av informanternas subjektiva välbefinnande. Analysen av studien 

visar på att faktorer som syn på livssituation, mentala och fysiska faktorer, sociala 

relationer är faktorer som är grundläggande för de tidigare nämnda kategorierna. De 

informanter som accepterat sin situation sågs ha en vidare känsla av kontroll över sin 

situation. De informanter som upplevde sig som offer för sin situation har en svag 

känsla av kontroll över sin situation. 

  

Värdegrunden är ett begrepp vilket i lagtext är kortfattat och lämnas för tolkning åt bl.a. 

kommunens politiker och vidare ner i organisationen. Blennberger och Johansson 

(2010) presenterar även underrubriker av begreppen värdigt liv och välbefinnande dessa 

behandlas i värdighetsutredningen och diskuteras i propositionen (prop. 2009/10:116). 

Under värdigt liv finns begreppen: självbestämmande, gott bemötande, insatser av god 

kvalitét, privat sfär och kroppslig integritet, individanpassning och delaktighet. I det 

tillhörande begreppet välbefinnande, finns begreppen: meningsfullhet och trygghet. Vad 

som anses som värdigt liv beror på vilken kultur och den tid vi lever i. Att tala om ett 

värdigt liv beskriver tydligare än att tala om värdighet, vilket tenderar att bli mer 

generellt i sin betydelse. En alltmer viktig aspekt kring värdigt liv är begreppet 

bemötande, vilket syftar till att den enskilde ges insatser innehållande 

självbestämmande och delaktighet. Mötet ska präglas av tillit, lyhördhet och 

uppmärksamhet i grunden. Det ska även bestå av empati, hänsyn, artighet och respekt. 

 

En enskild socialarbetares attityd påverkar enskilda individernas upplevelse av sociala 

tjänster. När det gäller klagomål på socialarbetarens kompetens varierar det från att inte 

använda eller ge korrekt kunskap eller information om sociala tjänster. Det tar lång tid 

att få svar, håller inte löften eller erbjuder irrelevanta tjänster. I en del fall anses 

socialarbetaren ha en begränsad förmåga av empati samt lite förståelse för en 
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funktionsnedsättnings effekter. De äldre eftersträvar en bra relation till socialarbetaren, 

dock är det ojämlika upplevelser av tillfredställelse i relationen dem emellan. När det 

gäller positiva erfarenheter beskrivs socialarbetaren med egenskaper som hjälpsam, 

omhändertagande, pålitlig och lyhörd. De äldre uppskattar att en socialarbetare är 

engagerad, tillgänglig, stödjande, sympatisk och finns tillgänglig att lyssna på den äldre. 

Genom att socialarbetarna blir mer professionella och har specialistkompetenser bl.a. 

kring en funktionsnedsättning och relevanta tjänster kan de möjliggöra för den äldre att 

leva ett mer tillfredsställt liv (Manthorpe et al. 2008).   

 

2.2 Värdegrund som etisk norm 

Värdegrund och värdegrundsarbete är begrepp som inte har någon direkt översättning 

till andra språk, frånsett Norge som har ett likvärdigt begrepp. Begreppet värdegrund 

innefattar å ena sidan fasta värden och exkluderar andra värden, å andra sidan ett 

mångtydigt begrepp med ett sken av grundläggande och gemensamma värden 

(Thornberg 2004). Under 2000-talet tillsattes en värdighetsutredning, vilket skulle 

resultera i en värdegrundstext i äldreomsorgen med särskilt fokus på värdigt liv och 

välbefinnande. Värdegrunden har funnits sedan tidigare inom skolans värld i Sverige, 

men har på senare tid blivit reglerad i lagtext för äldreomsorgen. Blennberger och 

Johansson (2010) menar att begreppet är problematiskt, då värderingar inom en 

verksamhet kan se olika ut för olika verksamheter. En värdegrund inom en organisation 

kan inte ses som en problemlösare. De texter som används inom organisationer bör ses 

som ett slags kompletterande policydokument än en värdegrund. Värdegrund som 

begrepp bör användas parallellt med formulerade normer, värden och etiska principer. 

Det finns kritik kring värdegrunden i form av att värderingsfrågor kan riskera att bli en 

retorik i verksamheter. Värdegrund som begrepp används inte direkt i lagtexter, men de 

lagtexter som finns har karaktär av densamma (Blennberger & Johansson 2010).  

 

Läroplanen belyser lärarens förhållningssätt i bemötande och samtal med elever i avsikt 

att påverka attityder, normer och värden utifrån värdegrunden. Thornberg (2004) ser 

värdegrundsarbete som problematiskt begrepp då det inte är problemfritt. Denne menar 

att orsaken är att det används med olika innebörder. Å andra sidan är en övergripande 

term för området viktigt att ha. Formuleringarna i läroplanen beskriver snarare 

normativa uttalanden och önskningar i språkformuleringen än de faktiska förhållanden 
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som råder. I läroplanen skrivs att skolan ska förankra värdegrunden hos sina elever 

vilket med dess betoning och användning av ord ses som odiskutabel, färdig och fast. 

Vidare innebär det ett synsätt att de styrdokument och utredningar som finns har 

uppfyllt en sanning av de ”goda” och ”rätta”. Vidare är det problematiskt att använda 

begreppet då det finns flertalet omgivande faktorer som påverkar. Det är således svårt 

att anta att de mål och riktlinjer som värdegrundsarbete har kan följas fullt ut i den 

lärande skolpraxisen. Detta eftersom varje individ har personliga värderingar och 

tolkning av värden som påverkar och dessa överensstämmer inte alltid med de rådande 

styrdokumenten (Thornberg 2004). 

 

Värdegrunden har idag blivit ett samlingsbegrepp för en rad olika värdefrågor, 

moralfrågor, etikfrågor, normfrågor och demokratifrågor, relationsfrågor och 

livsåskådningsfrågor. Detta har lett till att en begreppsförvirring har uppstått. En individ 

som har en fostrande och värdeförmedlande roll tänker ofta på övertramp när 

värdegrundsfrågor diskuteras. De värderingar som hyllas av en kultur avgör vad som 

anses vara bra eller dåligt. Den kultur vi omges av påverkar och präglar uppfattningen 

om de skyldigheter vi har. I dagens samhälle finns aktuella teman bl.a. alla människors 

lika värde och lika rättigheter, som ger värderingspåverkan en större betydelse. De 

erfarenheter som en individ får medvetet och omedvetet av sin lärare eller andra har en 

markant påverkan på vad en individ kommer att ta avstånd från eller använda som sina 

värderingar (Colnerud 2004). 

 

Colnerud (2004) menar att värdegrundsbegreppet tenderar att ha urholkats från att 

tidigare belysa kvaliteter, till att mer beskriva subjektiva värden och att undersöka 

individers känslor. Risken är att de gemensamma skälen för att handla på ett visst sätt 

minskar. Thornberg (2004) menar i sin artikel att egen barndom, lärdom av föräldrar 

och skola är faktorer som enligt samtal i fokusgrupper skapar de ideal och värden som 

används av en individ. Värdegrunden kan användas retroaktivt för att styrka sina 

värderingar. Värden belyser vad som anses vara rätt, eftersträvansvärt och för hur en 

individ uppfattar människor, situationer, handlingar och idéer. Colnerud (2004) menar i 

sin artikel att det finns olika synsätt kring moralutveckling hos individen, det handlar 

om hur individen agerar mot och bemöter andra i personliga interaktioner och 

kommunikation i nuvarande och framtida relationer. Det kan ske genom att individen 
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anser att moralen utvecklas genom att denne lär sig specifika beteenden och normer 

samt följer reglerna.  Lärandet sker ofta genom förmaningar, positiv och negativ 

förstärkning så som utskällning. Önskan är att inpränta socialt önskvärda drag, men de 

bakomliggande värdena uttalas eller granskas inte. Ett annat sätt är att individen själv 

får möjlighet att ha ett självständigt förhållningssätt och reflektera över de moraliska 

normerna.  

 

Normer som term handlar om vilka handlingar som är önskvärda eller inte i samhället. 

Värdepedagogik är till skillnad från värdegrund ett begrepp som inte förespråkar några 

politiska eller moraliska värden som finns i det svenska samhället som begreppet 

värdegrundsarbete vilar på (Thornberg 2004). Omsorgsetiken ser till att individer 

tillägnar sig normer från personer eller grupper som visar omsorg om dem eller 

tillfredsställer dennes grundläggande psykologiska behov. Den moraliska utvecklingen 

sker då i samspel med de sociala erfarenheter som erbjuds. Individen införlivar de 

moraliska normer som bärs av dem som ger stöd, bekräftelse och uppskattning. 

Moralisk normpåverkan sker hela tiden, inte bara och kanske inte mest verkningsfullt 

när en lärare medvetet uttalar sina moraliska budskap (Colnerud 2004).  

 

2.3 Implementering 

May och Winter (2007) pekar på fyra kriterier som har påverkan på tjänstemännens 

åtgärder för policy-implementering.  

 

1. Signaler från politiken och administrativa chefer om vikten av innehållet och policyn.  

Policyn beskriver de politiska intentionerna/målen som är formuleras och genom olika 

uttalande av politiker och riktlinjer som ges stöd för policyn.  

  

2. Den organisatoriska implementeringen har också inflytande.  Genom att 

tillhandahålla riktlinjer i form av organisatoriska, lednings och administrativa direktiv 

formas det som sker ute i verksamheterna.  En viktig aspekt är också om tjänstemännen 

får delegat eller restriktioner att ta beslut ute i verksamheterna. 

 

3. Det tredje övervägandet är kunskapen och attityden hos tjänstemännen rörande 

relevanta uppgifter, deras arbetssituation och klienter. 
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4. Den fjärde rör faktorer som påverkar kontexten såsom arbetsbelastning, 

klientsammansättningen och andra externa tryck (May & Winter 2007). 

 

Forskning visar att det finns ett glapp i implementeringen mellan enhetliga politiska mål 

och i det lokala utförandet. Dessa skillnader kan ibland härledas ur politiska 

anledningar, både byråkratisk ideologier och lokala politiska ståndpunkter, kan påverka 

implementering och utfallet (Stensöta 2011). Orsaken till glappet kan enligt Low och 

Carney (2012) bero på att politiken lämnar över till verksamheten att ordna 

förutsättningarna själva. Ett framgångsrikt genomförande av politiska mål kan ses med 

en kausal-teori, vilket innebär att sunda politiska mål ger en lyckad implementering. 

Politikerna bör se genomförandet av politiken som en del i sitt uppdrag, men även att 

vägleda processen av ett beslut. May och Winter (2007) menar att kommunerna skiljer 

sig åt gällande politiska, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga tryck. Gemensamt är 

att kommunerna har en viktig roll i implementeringen av regeringens politik. 

 

En socialarbetare som har förståelse för de kommunala målens betoning, samt anammat 

den nationella politiska reformen, har visat sig ha en positiv påverkan på 

implementering av nationella reformer. För att genomföra politiken ses resurser som en 

stor faktor för att lyckas. Resurserna är inte enbart av ekonomiskt karaktär utan 

utbildning, vägledning och stöd kan vid resursbrist påverka utfallet. Flera studier har 

undersökt styrningen av tjänstemän, d.v.s. gräsrotsbyråkrater för att se förmågan att 

påverka beteendet hos dem som främst levererar sociala tjänster. Detta inkluderar hur de 

genomför de politiska besluten, hur de administrativt trycker på de politiska målen, 

kompetensutveckling för personalen och ledningens övervakning. Som helhet förstärker 

dessa studier att översättningen av högre nivåers mål till lokala tjänstemäns åtgärder 

påverkas av en mängd olika mekanismer. Den samlade forskningen ger lite förståelse av 

vikten av politiska och ledningens påverkan på implementeringen. Det är viktigt att vara 

medveten och bedöma skillnader på påverkan av och hur viktigt det är med politikens 

uppmärksamhet och ledningens handlingar i att utforma policys. En modell visar 

särskilt på kopplingen mellan policy och implementeringsmedverkan och ledningens 

syn på medverkan i implementeringen och verksamheterna.  Politiken ger ramarna 

chefer gör policydokument (May & Winter 2007).  
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Low och Carney (2002) menar i sin artikel att implementera lagen görs till stor del av 

de verksamma individerna, då de ser det som sin lagliga skyldighet att göra det. Det 

framkom även att lagstiftningen genomförs efter i vilken utsträckning den är relevant 

för det lokala förhållandet. Politiken ansågs också behöva vara flexibel för att kunna 

fungera och tillämpas i en lokal kontext.  Det som bidrar mer till en effektiv 

implementering av lagen är att den är formulerad på ett enkelt språk samt är lätt att 

applicera (Low & Carney 2012). När en lag är fastställd omskrivs den sedan till 

administrativa regler, vilket sedan blir till program och slutligen omsättas de ute i 

verksamheten. Den mest kritiska nivån när policys-dokument ska omsättas i praktiken 

är där själva omsorgen ges.  Handlingarna där kan få betydande och ibland oväntade 

konsekvenser för det är där den verkliga riktningen och utfallet blir till. Övervakning av 

socialarbetaren kan förväntas stärka effekten och följsamheten hos den mindre kunniga 

handläggaren mer än den kunniga (Riccucci 2002). 

 

I nationella program är enhetlig implementering det huvudsakliga tillvägagångssättet för 

att stärka legitimiteten (Stensöta 2011). Den statliga implementeringen ses som en 

process och effekten av processen är själva implementeringen som sker av besluten i 

verkligheten (Low & Carney 2012). En basprincip i en byråkratisk administration är att 

implementering ska vara enhetlig. Det är varken byråkratiernas ideologi (teori) eller den 

politiska orienteringen i lokalsamhället var för sig påverkar utfallet, det som däremot 

ger effekt när de politiska besluten ska implementeras är den interaktion som finns 

mellan dessa (Stensöta 2011). När arbetsbelastningen blir för hög och nya riktlinjer 

kommer tenderar de gamla att förfalla och hamna i ett skymundan (Low & Carney 

2012). I May och Winter (2007) studie framkom att de individer i verksamheterna som 

arbetar längst ut och levererar servicen har en dålig chans att påverka.  

 

Samarbete och samordning i den statliga politiken över de offentliga institutionerna är 

ett incitament för politikens genomförande. En viktig del i att lyckas med 

implementering är att få med kommuner och intresseorganisationer till 

medbestämmande. En viktig faktor för en lyckad implementering av policy är beroende 

av tydligheten i vad som ska uppnås, d.v.s. målet, samt hur det ska uppnås (Low & 

Carney 2012).  



 

 

 

12 

 

 

3. Teori 

I kommande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vilken för vår studie 

används för att förstå och analysera studiens resultat. I det första avsnittet redogörs för 

institutioner och organisationer, samt dess uppbyggnad. Det andra avsnittet behandlar vi 

nyinstitutionell teori. I det tredje avsnittet beskrivs begrepp som isomorfism och lösa 

kopplingar.   

 

3.1 Institutioner och organisationer 

Det finns många olika förslag på hur man ska definiera en institution. En definition som 

ofta används är den av Richard Scott, den lyder: 

 

Institutions consist of cognitive, regulative and 

normative structures and activities that provide stability 

and meaning to social behavior (Scott, 1995, s.33). 

 

Scott (2001) menar vidare att institutionella arrangemang fungerar som en press på 

organisationen genom sociala tryck och restriktioner som blir en ram för vad som anses 

vara ett godtagbart beteende.  Organisation anpassar sig efter de institutionella normer 

som präglar miljön den är verksam i eftersom detta genererar ökad legitimitet och 

därmed blir förmågan att överlevna större. Scott (2001) menar att institutioner är 

tämligen beständiga när det gäller förändring och därför bevaras de och reproduceras 

från generation till generation. Roine Johansson (2002) har en lite annan syn på 

institutioner, som är i mer allmänna ordalag: 

 

En institution är en organiserad och etablerad struktur 

eller procedur, baserad på mer eller mindre för-givet-

tagna-formella eller informella, medvetna eller 

omedvetna- regler (Johansson, 2002, 17-18). 

 

Scott (2001) pekar på att en institution består av tre pelare: en regulativ, en normativ 

samt en kulturell- kognitiv. Den regulativa pelaren står för de regler och lagar som 

gäller i den miljön som organisationen befinner sig i. Man erhåller legitimitet genom att 

följa dessa uppsatta regler och lagar. Organisationen kontrollerar att lagar och regler 
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efterföljs eftersom överträdelser är förknippade med kostnader för organisationen. 

Statliga regulativa institutioner, som exempelvis Socialstyrelsen, inspekterar att lagar 

och regler följs. Samtidigt som myndigheten även förfoga över verktyg som effektivt 

tillåter myndigheten att tillämpa den regulativa makten. Scott (2001) menar att staten 

har två olika sätt att utöva sin makt, antingen genom att straffa och bötfälla eller genom 

att ge stimulans till organisationen, så den agerar på ett sätt som tillfredsställer staten. 

Vidare menar Scott (2001) att för organisationer som befinner sig inom den 

institutionella miljön där det kan finns en konkurrens- eller intressekonfliktsituation så 

är det viktigt med tydliga lagar och regler, samt att dessa övervakas av en tredje part. 

 

Den normativa pelaren består av de sociala aspekter som sätter gränserna för accepterat 

beteende, t.ex. normer och värderingar. Normer formar de förväntningar som finns på 

organisationen att agera på ett visst sätt. Normerna är alltså oftast relaterade till den 

professionen man tillhör. Den normativa pelaren inom den institutionella teorin stödjer 

sig på värderingar och normer samt att dessa har en stadgande effekt på den 

institutionella miljön. I sin tur bildar detta en trygghet då normerna utvecklar premisser 

för hur verksamheten ska skötas. Regler anses organisationer följa av egenintresse. 

Skulle inte organisationer följa reglerna så är det genom att utdela straff eller att skapa 

incitament som regellydnad ska uppnås. Regler och normer måste vara sanktionerade av 

organ som besitter mak för att de ska effektiva. Detta samtidigt som organen som utövar 

makten söker legitimitet för att kunna verkställa makten. De regulativa och normativa 

pelarna kan ha en positiv effekt på varandra som förstärker båda var för sig. Detta 

eftersom att de skapar regler som baseras på socialt godkända normer (Scott 2001). 

 

Huvudpunkten hos den kulturella-kognitiva pelaren är den sociala verkligheten, denna 

åstadkommer ett unisont system av uppfattningar som bidrar med en mening för den 

verksamhet som bedrivs av organisationen. Detta meningsskapande är viktigt för att 

bilda en förståelse av verkligheten. Teoretiker som förespråkar den kulturella-kognitiva 

pelaren inom institutionell teori pekar på att regler och rutiner följs eftersom att allt 

annat är otänkbart. Regler och rutiner följs eftersom de tas för givna (Scott 2001). 
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3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Blom och Grape (2006) talar om att det finns olika inriktningar inom 

nyinstitutionalismen, bland annat historisk-, rationalchioce- samt sociologisk 

nyinstitutionalismen. I vår studie så är den sociologiska inriktningen den som är mest 

intressant och relevant. Nyinstitutionalismen ansåg det intressant, att så många företag, 

branscher och statliga organisationer agerade och var uppbyggda på ett liknande sätt 

(Powell & DiMaggio 1991). Detta nya sätt att se på organisationer ifrågasatte de 

tidigare förhärskande tankarna att organisationer drivs och handlar enligt ledarnas 

önskningar och intentioner. Den tidigare organisationsteorin menade vidare att 

organisationerna inte lät sig påverkas av omvärlden och inte lade något fokus på hur 

effektiv den var i förhållande till organisationer inom samma område. Ny empirisk 

forskning visade dock på att så inte var fallet, utan omvärlden hade stor påverkan på 

organisationen(Meyer & Rowan 1977). 

 

Inom nyinstitutionell teori utgår mycket från föreställningen att institutioner är de 

rådande, motståndskraftiga, samhälleliga, gemensamt accepterade strukturerna eller 

normerna. Denna beskrivning skiljer sig mycket från andras sätt att beskriva 

institutioner, där ofta institutioner beskrivs som fysiska platser. Detta går att jämföra 

med Palmer, Biggart och Dick (2008) samt Johansson (2006) som menar att tidigare så 

ansåg man inte att en organisation inklusive personal och omgivning påverkades av 

institutioner, trots att denna påverkan kan anses långsökt och långt ifrån det dagliga 

arbetet. Men de menar vidare att enligt det nya sättet att se på organisationer och 

institutioner så vore det som att bortse från en betydande del av organisationens värld 

och kognitiva pelare.     

 

Inom den nyinstitutionella inriktningen så kallar man de allmänna tolkningarna eller 

normerna som inverkar på de institutionella systemen för myter. Meyer och Rowan 

(1977) menar att detta pekar på att det inte är någon generell eller medveten kunskap 

som styr över organisationernas beslut. Nyinstitutionalismen lägger istället sin fokus på 

omvärldens påverkan på organisationer och menar att denna påverkan kan ske på olika 

sätt. Ibland kan påverkan ske genom den tekniska omvärlden och detta innebär de 

ekonomiska krav som ställs på organisationen. Detta handlar om mer traditionella 
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former av påverkan, när det kommer till lönsamhet eller effektiviteten vid produktion av 

tjänster och varor. 

 

En annan form av påverkan rör istället den institutionella omvärlden i form av de 

kulturella och sociala kraven som ställs på organisationer. De senare kan komma från 

såväl utifrån som inifrån organisationer och kan resultera i att organisationer spelar 

roller för att upprätthålla den så viktiga fasaden inför omgivningen (Hatch 2002). Med 

hjälp av nyinstitutionella förklaringsmodeller kan organisationers till synes irrationella 

val, till exempel vid organisationsförändringar, förstås bättre. Detta eftersom syftet med 

förändringen då kan härleda till att organisationen agerar som den gör för att bibehålla 

eller stärka sin legitimitet. Genom att se på organisationer som produkter av såväl 

externa som interna påverkansfaktorer - lagar och reglers föränderlighet så anser 

nyinstitutionella teoretiker att detta bidragit till att möjliggöra en mer dynamisk form av 

organisationsanalys än tidigare. Nyinstitutionalismen kan idag karaktäriseras av ett 

växande antal koncept som i sin tur kan delas in i underkategorierna strukturer, 

egenskaper samt processer. Dessa underkategorier återspeglar olika nivåer. Institutioner 

– i den bemärkelse som beskrivits ovan - kan ses som nyinstitutionalismens självklara, 

mest grundläggande, strukturella koncept. Dessa kan i sin tur anses besitta egenskaper 

bland annat i form av legitimitet. Nyinstitutionella processer utgör det koncept som 

beskriver själva de mekanismer, ofta omedvetna, som ligger till grund för hur en 

organisation organiserar sig (Palmer, Biggart & Dick 2008).  

 

3.3 Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) har bidragit med flera förklaringsfaktorer för att beskriva 

de processer som kan vara inblandade i organisationens uppbyggnad. Bland annat 

använder de begreppet isomorfism – likformighet - som syftar på de mekanismer som 

gör att organisationer liknar varandra. I synnerhet, menar de, likformas organisationer 

varandra inom vad de kallar organisatoriska fält - en samling organisationer inom ett 

och samma verksamhetsområde. Som förklaring till denna isomorfism tänker sig 

författarna starka krafter i form av institutionaliserade uppfattningar - myter, hos 

omvärlden som tvingar organisationer inom ett och samma organisatoriska fält att likna 

varandra. Resultatet blir att dessa myter i själva verket skapar ett värde som överstiger 
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de tekniska krav om lönsamhet eller förbättrad produktion en organisation kan ha. På 

detta sätt kan myter bidra till att göra det till synes irrationella rationellt. 

 

DiMaggio och Powell (1983) skiljer på tre olika sorters isomorfism. Tvingande 

isomorfism beskriver vad som äger rum när organisationer likformar sig efter varandra 

med anledning av externa påtryckningar av såväl formell som informell karaktär. 

Påtryckningarna kan bestå i förväntningar från såväl andra organisationer i omgivningen 

som den rådande kulturen i det samhälle inom vilken en given organisation verkar. 

Exempel på tvingande isomorfism kan således vara organisatorisk anpassning till ny 

lagstiftning, men också i form av tillvänjning för att tillmötesgå det rådande 

åsiktsklimatet hos andra aktörer i omgivningen. 

 

En annan form av likformighet kallas mimetisk isomorfism. Här ligger tyngdpunkten på 

härmande (mimetiska) processer som inte är av tvingande karaktär. Här framträder 

starkast den osäkerhet en organisation befinner sig i, med svårtolkade mål och en 

framgångsrik omgivning, samt att detta påverkar graden av likformighet. Organisationer 

utformar sig efter andra organisationer i takt med att osäkerheten ökar mycket därför att 

andra möjligheter och alternativ verkar saknas. Men även anledningar såsom 

organisationens personalstyrka eller storlek på kundkrets, bidrar till detta härmande då 

ingen organisation vill framstå som sämre för sin personal eller erbjuda sämre service 

till sina kunder än någon annan. 

 

En tredje källa till likformighet är vad som kallas normativ isomorfism och uppstår 

främst som ett resultat av att en viss profession för med sig en och samma uppsättning 

värderingar och/eller teorier exempelvis från sin utbildning. Detta visar sig inte minst 

vid en jämförelse inom en och samma organisation som rymmer flera professioner där 

det kan skilja sig avsevärt mellan synen på yrkesrollerna trots att arbetet domineras av 

liknande uppgifter. Normativ likformighet kan även uppstå till följd av att 

professionella nätverk bildas, som sträcker sig bortom den egna arbetsplatsen 

(DiMaggio & Powell 1983).  

 

Roine Johansson (2002) talar om något som benämns lösa kopplingar och är ett 

analysverktyg för att kunna förstå de inre anpassningsstrategierna. Till skillnad mot 
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isomorfism som istället kan anses som ett analysverktyg för de yttre 

anpassningsstrategierna. Johansson (2002) menar att lösa kopplingar handlar om den 

ofta förekommande diskrepansen som finns mellan vad organisationer säger att de gör, 

mot vad de egentligen gör. Denna diskrepans uppstår när inte organisationens krav på 

effektivitet överensstämmer med organisationens anpassning till institutionaliserade 

regler. Johansson (2002) pekar på att lösa kopplingar mellan enheterna i en organisation 

gör organisationen mer anpassningsbar för förändringar. Den lösa kopplingen gör att 

organisationen har ett bredare spektrum när det kommer till förändringar än tätt 

kopplade enheter.  

  

4. Metod 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur en kommun implementerar sin värdegrund 

samt se hur dokumentet påverkar personalens meningsskapande, synsätt och dagliga 

arbete. Vi kommer nedan att redogöra för de val och tillvägagångssätt som vi använt i 

vår studie. Kvantitativa och kvalitativa metoder används som verktyg för att få sina 

forskningsfrågor besvarade, det är frågorna som avgör vilken metod som är mest 

lämpad (Brinkmann & Kvale 2009). Metoder är en viktig del av forskningen och det är 

viktigt att forskaren är väl insatt i olika metoder, eftersom metodvalet kan spela stor roll 

för vilket resultat som produceras. Är forskaren påläst på olika metoder så är det även 

lättare att vara kritiskt till sitt resultat, om resultatet speglar verkligheten eller speglar 

metodvalet (Jacobsen 2007). Metoden beskriver alltså om hur kunskapen ska erhållas 

och hur legitim den vetenskapliga kunskapen är som produceras. En kvalitativ ansats 

används oftast när man vill erhålla precisa och analytiska svar, till skillnad mot 

kvantitativa som föredras när statistik ska redovisas (Grønmo 2006). Denscombe (2009) 

menar att intervjuer lämpar sig när man söker efter djupare analyser av människors 

intryck och erfarenheter. Med detta i åtanke så menar vi att en intervjustudie är ett bättre 

alternativ än en enkätstudie som mestadels använder sig av standardiserade svar. Vidare 

vill vi undersöka hur värdegrunden implementeras samt hur personalen skapar förståelse 

utifrån dokumentet så anser vi att intervjustudie är mest relevant. För att kunna besvara 

våra frågeställningar så är vi beroende av utförliga och djupgående svar och detta 

erhålls genom kvalitativa intervjuer som metod. Hade vi istället valt en kvantitativ 

ansats med enkätundersökning, så hade vi kunnat använda en större grupp respondenter 
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och fått en mer övergripande bild av organisationens implementering. Men vi ansåg då 

att vi kunde missat de utförliga och djupgående svaren som eftersträvades. 

 

 

4.1 Urvalsförfarande och genomförande 

Vi har använt en mindre småländsk kommun som platsen för vår studie, detta eftersom 

vi hade access till respondenter inom denna kommun vilket underlättade vårt arbete 

avsevärt, med tanke på den begränsade tiden. Vi båda har haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning inom den berörda kommunen. En negativ aspekt skulle kunna vara att vi har 

en slags förförståelse för kommunen, men vi har däremot valt respondenter från 

områden där vår verksamhetsförlagda utbildning inte berört. Vi har då inte någon insyn 

eller förutfattade meningar av respondenterna och då det är en kvalitativ studie har vi 

valt att låta respondenternas intresse styra kring de teman intervjuerna följt. Studiens 

urval har varit ett subjektivt/strategiskt urval, vilket innebär att vi själva har valt enheter 

och respondenter. Grønmo (2006) menar att problemställningen utgör en grund för vilka 

undersökningsenheter som ska användas och från vilka nivåer enheterna ska vara.  

 

Grønmo (2006) förklarar att de enskilda personerna som intervjuas blir studiens 

population. Det är av stor vikt att enheterna som välj ut är optimala för att besvara 

frågeställningarna. Urval och urvalsmetoderna är viktiga eftersom de utvalda ska stå för den 

kunskap som ska ligga till grund för undersökningen. Med ett bra urval så blir 

generaliseringen också mer legitim. Generaliseringen kräver att forskaren väljer den 

lämpligaste urvalstypen och använder en tydlig metod (Grønmo 2006). Vi är medvetna om 

att resultatet inte kommer kunna generaliseras på alla äldreboendena i kommunen. Men 

vi bedömer ändå att resultatet kan spegla bilden av värdegrundsarbetet i kommunen då 

alla enheter omfattas av gemensamma policydokument.  Antalet respondenter valdes i 

förhållande till varje yrkeskategoris storlek, för att erhålla representativet.  

 

Först togs en kontakt med äldreomsorgschefen för att få ett godkännande att genomföra 

studien. Grønmo (2006) förklarar att ett stratifierat urval utgår från att man delar in 

enheterna i olika kategorier beroende på specifika kännetecknen, alltså strata.  Kännetecken 

kan till exempel vara: ålder, kön eller utbildning. När vi fått godkänt att genomföra 

studien så diskuterade vi fram de strata som vi ville skulle inkluderas av respondenter 
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på organisationsnivå. De olika strata som vi satte upp var: anställd inom äldreomsorgen, 

anställd minst tre år, de skulle vara verksamma på olika boenden samt ha ett intresse för 

värdegrunden. Med tanke på dessa kriterier som vi fastställt så blir vårt urval stratifierat.  

 

Med tanke på de strata som vi valde så erhöll vi tänkbara respondenter från 

äldreomsorgschefen att intervjua. Utifrån denna lista så valdes våra respondenter. När 

det kom till att välja politiker så valdes denne utifrån att vi ville intervju den ansvarige 

som även har det övergripande ansvaret. Vår tanke var att använda enhetscheferna som 

medhjälpare vid urvalet av omsorgsassistenter, men blev då oroade att de skulle välja ut 

de personer som de ansåg vara lämpliga utifrån att beskriva en implementering som 

framgångsrik utan kritisk blick. Vi genomförde nio intervjuer som i snitt varade i 40 

min. Intervjuerna genomfördes på platser valda av respondenterna, detta för att minska 

den eventuella maktförskjutningen. Alla våra intervjuer genomfördes tillsammans av 

båda studiens författare, då vi ansåg att detta underlättar analysen och förståelsen för 

respondenternas svar. Genom att vara två under varje intervju ville vi försäkra oss om 

mer tid för eftertanke och spontana följdfrågor, för att inte gå miste om eventuell 

information. De nio intervjuerna spelade vi in på mobiltelefonens röstmemofunktion, 

samt använde oss av två telefoner vid varje tillfälle som en säkerhetsåtgärd. Vi valde 

även att föra stödanteckningar under intervjuerna, detta för att underlätta den senare 

analysen. 

 

4.2 Intervjuer 

I en kvalitativ intervju sker det ett samspel mellan båda parter och en 

kunskapsproduktion. En kvalitativ intervju används inte för att kvantifiera utan för att se 

till kvalitativa aspekter av informantens livsvärld. En kvalitativ intervju är en 

forskningsmetod som Brinkmann och Kvale (2009) menar används när forskaren vill nå 

informantens upplevelser. Denscombe (2000) menar att om syftet med studien är att 

fånga emotioner, erfarenheter eller känslor så är intervjuer att föredra. Erfarenheter och 

känslors natur är av sådan art att de behöver utforskas, snarare än att redovisas med ett 

eller två ord. I en semistrukturerad intervju erhålls informationen från den som 

intervjuas sedan tolkas detta av den som intervjuar med syfte att beskriva fenomen som 

framkommer. En semistrukturell intervju följer en intervjuguide med fokus på teman 

(Brinkmann & Kvale 2009). 
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En semistrukturell intervju följer inte en fast intervjuenkät men är heller inte en vanlig 

dialog (Brinkmann & Kvale 2009, Robson 2002). Grønmo (2006) menar att resultatet 

som erhålls vid intervjuerna är beroende av hur välarbetade teman som intervjuaren har. 

Resultatet produceras sen i samtalet, men är beroende av hur väl den intervjuade svarar 

på frågorna. Det som skiljer intervjun från ett vanligt samtal är att intervjuaren är påläst 

på ämnet och insatt i historiken om det som avhandlas (Denscombe 2009). I våra 

intervjuer arbetade vi fram olika teman som utformades utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Dessa teman är mera övergripande och utifrån dessa så hade vi 

underliggande frågor. Vi har bland annat använt teman som styrdokument, ledarskap, 

kultur och lärande. Utifrån dessa teman ville vi att intervjuerna skulle kretsa kring och 

vår avsikt var att det inte skulle bli en utfrågning utan att respondenterna skulle kunna 

prata fritt kring temat och även kunna utveckla dessa. Något annat som vi ansåg viktigt 

var att respondenten skulle ha huvudrollen.  

 

4.3 Bearbetning av data 

När intervjuerna var genomförda så förde vi över dessa till Itunes för att lättare kunna 

transkribera dem. Transkriberingen genomförde vi i direkt anslutning till intervjuerna, 

för att de skulle vara färska i minnet. I själva transkriberingen så kodade vi alla 

respondenter för att uppfylla konfidentialitetskravet, samt att vi lätt skulle kunna hitta 

vem som sagt vad. Vi transkriberade hela intervjuerna, vi valde att transkribera 

ordagrant för att inte missa något.  När vi sedan skulle analysera materialet så utgick vi 

från våra teman, styrdokument, ledarskap, kultur och lärande. Utifrån dessa teman så 

ställde vi upp olika kolumner där vi samlade allt material som vi erhållit inom varje 

enskilt tema. När denna bearbetning var färdig så kunde vi urskilja nya förgreningar ur 

studiens ursprungliga teman, dessa användes senare i resultat och analys. Dessa nya 

underteman var, tid och resurs, inre kompass och utbildning.   

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Det finns en rad etiska aspekter att ta hänsyn till i sin forskning. Speciellt i det faktiska 

mötet mellan forskaren och den som blir studerad menar Andersson och Swärd (2008). 

Denscombe (2009) menar att de forskningsetiska principerna härstammar från 
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övertygelsen att människor ska skyddas från forskare som lockas att använda otillåtna 

medel för att åstadkomma kunskap inom sitt ämne. Han menar vidare att forskaren inte 

har en priviligierad ställning i samhället som rättfärdigar dem till att utnyttja de som 

studeras. Beroende på hur intervjun ser ut och genomförs kan forskaren använda 

intervjupersonen som forskningsobjekt, d.v.s. att personen har få ramar i intervjun att 

utveckla sin subjektiva upplevelse.  

 

Vi har valt att beakta de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

ställt upp för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: 

Informationskravet- vilket innebär att forskaren ska informera om undersökningens 

syfte till de personer som är berörda av forskningen. I informationen ska 

undersökningens olika moment tydliggöras och det ska framgå att deltagandet är 

frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt att sluta delta/hoppa av 

(Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla informationskravet kommer deltagarna att få 

dels muntlig samt skriftlig information (se bilaga A). Det skriftliga brevet innehåller 

uppsatsens syfte samt en presentation om oss och hur man kommer i kontakt med oss 

eller vår handledare. När själva intervjun genomfördes gick vi tillsammans med 

respondenten igenom vårt syfte samt var uppsatsen ska användas till och att den 

kommer att publiceras.   

 

Samtyckeskravet- deltagaren beslutar själv om sin delaktighet i studien efter att de 

erhållit adekvat information, samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst (Ibid). 

Genom informationsbrevet har deltagaren fått information om studien och kan då ge 

samtycke eller neka till deltagande i studien. Med en tydlig och strukturerad information 

så var vår tanke att det inte ska finnas någon oklarhet vad respondenterna tackar ja till. 

Vi har under intervjuerna aldrig pressat respondenterna på svar, om vi anade ovilja till 

att svara.   

 

Konfidentialitetskravet- innebär att uppgifter kring deltagarna inte röjs eller kommer till 

obehöriga. För att säkerställa konfidentialitetskravet var vi i arbetet med studien 

noggranna att förvara de insamlade materialet oåtkomligt för obehöriga (Ibid). För att 

ytterligare säkerställa konfidentialitetskravet, så lagrades inga namn eller adresser på 

någon hårddisk, vi kodade om materialet och förvarade förteckningen över 
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identitetskoder på ett säkert ställe och inte i anslutning till materialet. Transkriberingen 

innehåller inte respondenternas riktiga namn, utan namnen kodades.  

 

Nyttjandekravet- uppgifter som samlats in om den enskilde får inte användas för annat 

syfte än forskningsändamålet (Ibid). Vi har därför inte låtit någon obehörig ta del av 

materialet. När examensuppsatsen är fullgjord så kommer ljudfilerna och 

transkriberingarna att raderas och förstöras. Vi har även tagit del av Etikkommittén 

Sydost (2011)  och deras blankett, som används om man vill ha en etnisk granskning av 

sin studie. Men vi ansåg inte att det var nödvändigt att skicka in en anmälan eftersom vi 

ansåg att vår studie inte var av den etiskt känsliga karaktären.   

 

 

4.5 Pålitlighet, giltighet och generaliserbarhet 

Vi vill med uppsatsen inte hävda att vårt resultat är någon absolut sanning som går att 

applicera på all implementering av styrdokument. Utan det som vår studie pekar på är 

implementeringen i en specifik kommun. Vi är även medvetna om att vår förförståelse 

och våra tolkningar spelat in när vi analyserat resultatet. Detta innebär att en liknande 

studie i samma kommun kunde erhållit ett annat resultat om den genomförts om ett år.  

Vi anser inte detta som bekymmersamt eftersom det är hur det uppfattas för tillfället 

som vi vill beskriva. Men vi är även medvetna om att våra val under studiens gång 

påverkar resultatet och hur studien kan uppfattas.  

 

Vi valde att använda oss av begreppen giltighet, pålitlighet och generaliserbarhet istället 

för de mer frekvent använda begreppen validitet och reliabilitet. Detta gjorde vi för att 

förstärka att det är en kvalitativ studie som genomförts. Morse (2006) pekar på att 

kvantitativa och kvalitativa studier använder samma begrepp och att detta kan vara 

problematiskt. Istället borde kvalitativa studier använda egna begrepp för att peka på 

skillnader som finns. Detta är även något som Larsson (2005) skriver om, att en 

distinktion mellan metoderna är viktiga. Denne utgår från tre kriterier för den kvalitativa 

forskningen, för att visa att man uppfyller giltighet och pålitlighet. Det första kriteriet är 

kvalitéer i framställningen som helhet. Detta påverkar pålitligheten. Med detta menas att 

författaren har en perspektivmedvetenhet, som gör att denne är medveten om den 

förförståelse som denne har med sig in i studien. Vi måste vara medvetna om att 
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sanningen är relativ och att bakom varje beskrivning av verkligheten gömmer sig ett 

perspektiv. Det är även viktigt att författaren belyser sin egen roll i processen. Larsson 

(2005) menar att författaren måste explicitgöra sin förförståelse, eftersom att då blir ens 

tolkningar tydliga. Detta är viktigt för pålitligheten och det har vi försökt tillgodose 

genom att öppet redovisa vilken teori som kommer att användas för att tolka resultatet. 

Sen även använt denna teori genom hela arbetet, detta gör studien mer genomskådlig. 

Även genom att vi redovisar vilka teman som använt i analysen gör den transparant. 

Larsson (2005) pekar på att författaren ska redovisa sina antaganden, eftersom detta 

visar under vilka omständigheter som studien är giltig.      

 

Det andra kriteriet är att visa på kvalité i resultatet. Detta handlar i kvalitativa studier 

ofta om att resultatet ska visa att nya kunskaper skapats. För att detta ska ske så är det 

viktigt hur innebörderna gestaltas och att materialet har en fyllig beskrivning av 

verkligheten. Innebördsrikedom är fundamental i resultatet för tolkningens värde, 

eftersom flera nyanser framhävs. Detta innebär att tolkningen får en större precision och 

studiens giltighet höjd, samt att pålitligheten synliggörs bättre Larsson (2005). Genom 

att vi noga beskrivit vårt tillvägagångssätt i studien så visar vi hur studien växt fram. Vi 

redovisar även hur de olika urvalen gått till och vilka strata som använts, därav anser vi 

det kriteriet uppfyllt.   

 

Det sista kriteriet är att validitetskriteriet (giltighetskriteriet). Larsson (2005) 

argumenterar för att giltighetskriteriet handlar om att studiens påståenden och argument 

måste klara sig vid en prövning mot andra argument och påstående om samma fenomen. 

Har studien producerat resultat som andra inte anser har brister, så har arbetet en bra 

kvalité. Argument och påståenden som framförs ska vara väl underbyggda. Det ska även 

finnas en rimlig överenstämmelse mellan verklighet och tolkning. Detta har tillgodosetts 

genom att vi i intervjuerna valt att försöka ställa följdfrågor, för att våra tolkningar ska 

bli så lika som respondenternas sanningar. Vi har därmed fått en samstämmighet i 

intervjupersonernas erfarenheter och i våra situationstolkningar. När det kommer till 

generaliserbarheten så är det svårt att säga att vi uppnår någon sådan. Detta eftersom vi 

genomfört studien i en specifik kommun med ett visst sätt att implementera sitt 

styrdokument på. Detta stöds av det som Larsson (2005) menar med att det är svårt att 

generalisera från en studie till en annan studie på ett enkelt sätt. Utan det som studien 
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kan bidra med är att nästa gång någon läser en studie om implementering så kan den 

finnas i åtanke och därmed vara ett kunskapstillskott. Vår studie gör inte anspråk på 

generaliserbarhet utan på allsidighet empiriskt. Genom att analysera med hjälp av 

teoretiska begrepp ges dock en viss analytisk generaliserbarhet i sådan grad att empirin 

ger en förståelse genom växelverkan mellan teori och empiri.   

 

4.6 Arbetsfördelning 

Då detta är en gemensam studie anser vi att det är av stor vikt att båda skribenterna i sin 

helhet bidragit på ett likvärdigt vis till studien. Vi har i arbetet med studien bearbetat 

materialet både gemensamt men även enskilt. I det enskilda fallet innebär att vi har 

självständigt arbetat med inläsning och skrivit visst material för att sedan byta det med 

varandra för att arbeta vidare med materialet. Alla intervjuerna har vi gemensamt 

genomfört. Vi har båda parter arbetat med alla delar i uppsatsen såväl enskilt som 

gemensamt.  

 

5 Resultat och analys 

Studiens syfte är att undersöka hur en mindre småländsk kommun motiverar och 

säkerställer implementeringen av sin värdegrund och hur detta dokument påverkar 

personalens meningsskapande, synsätt och dagliga arbetet. Vi har valt att intervjua 

personer verksamma inom äldreomsorgen i den valda kommunen. Utgångspunkten har 

tagits i implementeringen av den specifika kommunens värdegrund. Det empiriska 

materialet framställs under fyra rubriker, 5:1 presentation av respondenter, 5:2 

implementeringen, 5:3 synsätt och 5:4 ledarskap och styrning. 

 

5.1 Presentation av respondenter 

I detta avsnitt presenteras respondenterna och deras bakgrund. Presentationen beskriver 

befattning samt bakgrundsfakta och deras kännedom kring värdegrunden. Vi väljer i 

resultatet att nämna deras yrkestitel, eftersom det är befattningen som utgör möjligheten 

att se de olika nivåernas ståndpunkter av implementeringen. Studien har använt 

respondenter som spänner från att vara de som sätter kommunens övergripande riktlinjer 

(politikerna) och som även ska bryta ner nationella riktlinjer, ända ner i verksamheten där 

målen ska omsättas i praktiskt arbete (omsorgsassistenter). 
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 Utvecklingssamordnare: 

Har tidigare arbetat som MAS, vilket innebär medicinskt ansvarig sjuksköterska. Är 

numera utvecklingssamordnare på omsorgskontoret. Personen har en god kännedom 

kring kommunens värdegrund då det ligger på dennes uppgift att söka pengar från 

socialstyrelsen för detta.  

 

Äldreomsorgschef: 

Har nyligen tillträtt posten som äldreomsorgschef. Respondenten har sedan tidigare 

erfarenhet kring äldreomsorgen med titel enhetschef där denne varit verksam i ungefär 

sex år. 

 

Enhetschef 1: 

Har arbetat inom äldreomsorgen i ungefär fem år och har arbetat på lite olika 

verksamheter. Respondenten är förtrogen med värdegrunden och känner till den på ett 

övergripande sätt. 

 

Enhetschef 2: 

Studerade till socionom för åtta år sedan, i samband med detta skedde dennes första 

kontakt kring kommunens värdegrund. Har jobbat som enhetschef i ungefär sex år. 

Respondenten känner sig relativt förtrogen med värdegrundsdokumentet. 

 

Omsorgsassistent 1: 

Har arbetat som omsorgsassistent inom äldreomsorgen i 20 år. Läste på senare år till 

omsorgsassistent och fick genom utbildningen kännedom kring kommunens 

värdegrund. Har uppdaterat sig kring den nya nationella värdegrunden, på grund av eget 

intresse. 

 

Omsorgsassistent 2:  

Började arbeta inom kommunens äldreomsorg 1996 som timanställd, för att sedan 

utbilda sig till omsorgsassistent. Eter att ha vikarierat inom större delen av kommunens 

äldreomsorg finns hos respondenten en god kännedom kring de olika verksamheterna. 

Vikariaten blev sedan en fast anställning i kommunen, fyra år sedan. När kommunens 

värdegrund startade upp var omsorgsassistent 2 mammaledig.  
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Omsorgsassistent 3: 

Har arbetat inom äldreomsorgen i ungefär 20 år. Respondenten är förtrogen med vald 

kommuns värdegrund och kommunens värdighetsgaranti.  

 

Politiker: 

Varit en aktiv politiker sedan 1967. Känner till värdegrunden, men inte i bokstavlig 

mening utan mer andlig mening. Har varit ordförande i många olika nämnder i 

kommunen men de senaste fem åren i omsorgsnämnden. 

 

Socialchef 

Var tidigare äldreomsorgschef i kommunen, denne var med och arbetade fram 

kommunens värdegrund då i rollen som äldreomsorgschef. Har även tagit fram en annan 

kommuns värdegrund, har också mångårig arbetslivserfarenhet från landstinget. 

Kommer i texten att benämnas socialchef även då denne uttalar sig som tidigare 

äldreomsorgschef. 

 

5.2 Implementering 

Värdegrundens start i kommunen var inte friktionsfri menar politikern, utan när det kom 

personer och ifrågasatte det som gjordes på hemmen eller de särskilda boendena så blev 

det en turbulent period. Socialchef flyttade till kommunen i början av 2000-talet och 

upplevde att det fanns en skillnad i synsätt och värdegrund jämfört med en 

grannkommun, som är kända för sin väl fungerande värdegrund.  Socialchefen menar att 

denne pratade mycket kring personalens synsätt vid sin ankomst till kommunen. 

Socialchefen menar att de ville skapa ett liknade dokument det som grannkommunen 

aktivt arbetar med. Detta tillvägagångssätt kan förstås genom DiMaggio och Powell 

(1983) resonemang angående isomorfism och den form som kallas mimetisk 

isomorfism. Där osäkra organisationer härmar framgångsrika organisationer genom att 

efterlikna deras dokument eller arbetssätt. Detta eftersom organisationen inte vill verka 

sämre än någon annan och på det sättet behålla sin legitimitet. Det kan även förstås 

genom DiMaggio och Powells (1983) begrepp organisatoriska fält. Då institutioner 

inom samma verksamhetsområde har en tendens att efterlikna varandra, då myterna 

överstiger den faktiska förbättringen med förändringen. Socialchefen menar att 

implementeringen skulle tillförsäkras genom att vara ute i personalgrupper och samtala 
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om dokumentet. Denne menar samtidigt att implementeringen inte alls gick som 

beräknat. Detta eftersom personalen kände sig ifrågasatta av den nya värdegrunden, då 

den betvivlade deras nuvarande arbetssätt och synsätt. Den misslyckade 

implementeringen märkte även utvecklingssamordnaren av när hon gick en extern 

utbildning med representanter från andra kommuner.     

 

En del hade ju kommit jättelångt i sitt 

värdegrundsarbete de hade en röd tråd från toppen till 

botten och tvärt om, till skillnad mot här i vår kommun, 

vår är ju framtagen -04 men man hade ju inte jobbat 

med den aktivt utan den fanns bara där i och för säg ska 

den ju sitta i ryggraden men den måste nog vara synlig, 

man hade liksom tappat bort värdegrunden lite när jag 

kom (Utvecklingssamordnaren). 

 

Enhetschef 1 och 2 samt politikern säger sig ha en god kännedom och förtrogenhet med 

kommunens värdegrund. Däremot upplevs det som enkelt att glömma bort dokumentet 

bland alla andra som finns och som ska tas hänsyn till: 

 

Alltså det är man ju, men inte till liksom så man kan den  

utantill, men man känner ju väl till den, och man jobbar 

ju med den på arbetsplatsträffar osv. hela hela tiden.  

(Enhetschef 1) 

 

Enhetschef 1 menar vidare att: 

 

Man skulle kunna implementera och använda 

värdegrunden mycket mer än vad som görs  

(Enhetschef 1). 

 

Vilket också framkommer i citatet från enhetschef 2 och äldreomsorgschefen som anser:  

 

Jag tycker det är oerhört viktigt att vi kan bli bättre på 

att förankra det ut i verksamheten känner jag 

(Enhetschef 2). 
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Arbetet med värdegrunden kan arbetas än mer med ute i 

verksamheterna (Äldreomsorgschefen). 

 

Samtidigt menar enhetschef 2 att värdegrundsarbetet alltid måste fortlöpa: 

 

Värdegrundsarbete blir aldrig klart, man kan jobba med 

det jämt (Enhetschef 2) 

 

Att diskutera kring värdegrunden är något som alla respondenter anser är viktigt. De 

argumenterar för att alla slags diskussioner som rör etik, moral eller individärenden går 

att relatera till värdegrunden. Enhetscheferna är eniga och menar att de kontinuerligt 

diskuterar värdegrunden med personalen, i olika konstellationer och vid olika tidpunkter. 

Denna uppfattning är inget som delas av de tre omsorgsassistenterna, vilka anser att det är 

mycket sporadiskt, nästan aldrig avhandlas värdegrunden vid sina diskussioner. Denna 

diskripas skulle kunna förklaras genom Johanssons (2002) begrepp lösa kopplingar. Det 

innebär att organisationen uttalar att de agerar på ett visst sätt, men i själva verket agerar 

de inte enligt vad som uttryckts.  

 

Värdegrundsdokumentet är inget som jag personligen 

upplever att vi aktivt arbetar med i dagens verksamhet, 

det är tio år sedan en chef aktivt arbetade med den 

(Omsorgsassistent 1). 

 

Upplever att det är svagt eller inget prat alls kring 

värdegrunden (omsorgsassistent 3). 

 

Omsorgsassistent 2 har en lite annan förklaring till hur det diskuteras om värdegrunden, 

som även stämmer med det som Colnerud (2004) menar att värdebegreppet blivit ett 

samlingsbegrepp och därmed otydligt. 

 

Det händer väl ibland att vi pratar om värdegrunden, nej 

jag vet inte det är svårt, vi pratar väl om det på nått sätt, 

jag kan inte förklara det. Men det blir som att allt slås 

ihop till en enda stor boll, allting. (omsorgsassistent 2) 
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Dessa olika uppfattningar menar äldreomsorgschefen kan bero på att enhetscheferna 

inte talar om varje gång när de avhandlar något som rör värdegrunden på möten eller 

vid diskussioner. Äldreomsorgschefen menar även att det blir ett glapp mellan de olika 

professionerna. Detta kan styrkas av enhetschef 1 som även menar att personalen 

kanske inte alltid uppfattar att diskussionen är värdegrundrelaterad. Politikern belyser 

däremot sitt och politikens ansvar samt vikten av att hålla tanken skärpt i 

verksamheterna. Samtidigt menar utvecklingssamordnaren: 

 

Ja, alltså jag är tjänsteman jag har inte uppdraget att 

vara ute, nu är min kontaktyta chefer… så de är ja ja det 

är ett glapp..där jag är med så är det i kvalitetsgruppen 

och ledningsgruppen, mellan ledning och golvet där tror 

jag det är ett glapp, det tror jag 

(Utvecklingssamordnaren). 

 

Resonemanget stärks av omsorgsassistent 2 tankar beträffande tjänstemännens 

delaktighet: 

 

För där uppe, de vet ju inte så mycket här ute på golvet,  

vad som händer och vad vi gör, så det tycker jag att de 

måste väl fiska upp oss lite (Omsorgsassistent 2). 

 

Äldreomsorgschefen menar att denne inte arbetar speciellt mycket kring att 

implementera värdegrundsarbetet i nuvarande tjänst. Däremot har flertalet av de 

verksamma enhetscheferna nu under våren läst en värdegrundsutbildning. Till hösten 

2013 ska det ske en utbildning av omsorgspersonalen, vilket ska ge värdegrundsombud i 

respektive verksamhetsområde. Tanken är att värdegrundsombuden ska förankra och 

införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. Enhetscheferna menar att de diskuterar och 

lyfter värdegrundsarbete på sina arbetsplatsträffar. Dessa diskussioner förstärker den 

normativa pelaren som Scott (2001) talar om att en viss profession redan innehar genom 

en gemensam utbildning. Deras inriktning på arbetsplatsträff kan vara hur 

enhetscheferna i sin tur ska implementera värdegrunden i sina respektive arbetsgrupper:  

 

Arbetat mycket med etiska dilemman och 

kommunikation på arbetsplatsträff, två olika grupper 



 

 

 

30 

 

kan se helt olika på vad värdegrunden betyder 

(Enhetschef 2). 

 

Enhetschef 1 har ett innovativt sätt att förankra värdegrunden i sin personalgrupp. 

Denne använder värdegrundtänk i coachingen av sin personal. Omsorgsassistent 2 

menar att chefens synsätt smittar av sig på personalgrupperna. Denne upplever att 

enhetschefen på sin arbetsplats lyfter och pratar kring värdegrunden under vissa 

arbetsplatsträffar. Vidare anser omsorgsassistent 2 att det finns ett bra samarbete med 

enhetschefen vilket denne anser vara viktigt. Denne beskriver chefens arbetssätt efter 

värdegrunden så här: 

 

Det sitter ju i personligheten hur man är som person 

också om man inte fungerar i grupp då fungerar inte 

verksamheten (Omsorgsassisten 2). 

 

Sammanfattningsvis är yrkesprofessionerna, omsorgsassistenter och enhetschefer 

överens om att de tillfällen när de implementerar värdegrundstänk gentemot kollegor, 

sker främst på arbetsplatsträffar. Omsorgsassistent 1 menar att deras arbetsgrupp 

diskuterar på sina arbetsplatsträffar vad som är värt för var och en av omsorgstagarna. 

Samtliga omsorgsassistenter upplever inget aktivt prat kring värdegrunden från 

respektive enhetschef och område, omsorgsassistent 3 menar att det är specifikt 

avsaknad information kring värdegrunden och att det varit för lite arbete kring den. 

Vilket även framkommer under intervjun med omsorgsassistent 1: 

 

Nä, det var nog när jag gick utbildning, då person X 

körde nog lite på X-hemmet, så det är ju tio år tillbaka 

(Omsorgsassistent 1). 

 

Enhetschef 1 menar att värdegrunden används vid bemötande frågor: 

   

I arbetet som chef används värdegrunden vid 

arbetsplatsträffar. I diskussioner kring arbetsmoment så 

utgår man från värdegrunden. Bl.a. används den kring 

bemötande-frågor (Enhetschef 1). 
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När diskussioner uppkommer kring en svår situation så använder enhetscheferna 

värdegrunden, vad säger värdegrunden och utifrån den kan de finna en lösning. 

Enhetscheferna menar att de tillsammans i de mindre verksamhetsområden arbetar fram 

en samsyn som enhetscheferna i respektive områden följer: 

 

För att implementera jobbar vi enhetschefer för att få en 

samsyn, ger sen stark ledning med samsyn. Vi behöver 

inte tycka lika alltid men vi kommer fram till så här 

säger vi (Enhetschef 2). 

 

Men vi jobbar ju väldigt aktivt med den och 

återkommer till den även om vi inte har den som 

dokument framför oss (Enhetschef 1). 

 

Det råder delade meningar om värdegrundsdokumentet används för att introducera 

nyanställd personal. Vid anställningsintervjuer och introduktioner till nyanställda 

använder enhetschef 2 värdegrundsdokumentet som en fast punkt vilket ska gås igenom. 

Dock skiljer sig uppfattningen kring om det är ett aktivt dokument vid nyanställning. 

Omsorgsassistent 2 menar att värdegrundsdokumentet inte används vid upplärande av 

nyanställda i verksamheten, då dokumentet inte finns tillgängligt ute i verksamheten: 

  

Vi lär upp dem själva, så har jag blivit upplärd om man 

säger så (Omsorgsassistent 2). 

 

Enhetscheferna och utvecklingssamordnaren uttrycker att värdegrunden ofta används i 

syfte att peka på när personal har agerat felaktigt snarare än i förebyggande syfte. 

Colnerud (2004) förklarar detta med att en individ som har en fostrande och en 

värdeförmedlande roll associerar gärna till övertramp när värdegrundsfrågor diskuteras.    

De menar vidare att dokumentet är bra att luta sig emot när de vill peka på vilket 

agerande som är acceptabelt och legitimt i verksamheterna. Thornberg (2004) menar att 

ibland används värdegrunden för att peka på vad som är rätt och fel genom ett agerande 

och handling av chefen. Ett liknande resonemang har Colnerud (2004) som menar att 

lärandet ofta sker genom förmaningar, positiva och negativa förstärkningar, där syftet är 

att inpränta socialt önskvärda drag.  
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Enhetschef 2 använde värdegrunds-dokumentet som grund för att kunna markera 

bristerna i sin verksamhet vilket i sin tur ledde till flertalet anmälningar. Genom 

enhetschefens agerande upplevde denne en förbättrad verksamhet med ett agerande efter 

värdegrunden synsätt. Enhetschefs 2 agerande kan förstås i förhållande till den 

regulativa pelaren som Scott (2001) talar om. Scott (2001) menar att om inte de lagar 

och regler följs som finns för organisationen så riskerar organisationen att mista sin 

legitimitet. Nu blev det anmälningar och de statliga regulativa organisationerna 

(socialstyrelsen) granskade verksamheten och utdelade straff som var kostsamma för 

organisationen. Scott (2001) påvisar att när dessa straff utdelats och åtgärdats så återfår 

organisationen legitimiteten.    

 

Utvecklingssamordnaren har lite tankar runt varför värdegrunden ska lagstiftas och 

syftet med detta: 

  

Varför behöver man lagstifta den det kan man ju fråga,  

det är ju egentligen en viktigare fråga, det måste väl 

vara så att det har varit så mycket missförhållanden och 

Lex-Sara anmälningar så man känner att man måste 

skydda den ensamma försvarslösa äldre, så då måste 

man lagstifta det för att visa att så här gör man inte mot 

en annan människa (Utvecklingssamordnaren). 

 

Utvecklingssamordnarens tankar kan bli förklaras genom Scott (2001) resonemang att 

staten skapar lagar och regler för att kunna utöva sin regulativa makt. Scott (2001) 

menar vidare att det är viktigt med lagar och regler för organisationer som befinner sig 

institutionella miljöer där det kan finnas konkurrens- eller intressesituationer och att 

dessa regler övervakas av en tredje part. Detta kan även liknas vid det som DiMaggio 

och Powell (1983) kallar tvingande isomorfism där externa krafter påverkar 

organisationen i en viss riktning. I detta fall genom att anpassa sig till en ny lagstiftning.  

 

Enhetschef 1 ser också problematiken i en ny lagstiftning, då inte själva 

implementeringen omnämns i lagstiftningen.   

 

En värdegrund kan för vissa vara fina ord som står på ett 

papper och sen hur man implementerar det vidare står inte 
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med, så det kan jobbas mer med. Men den ska finnas med 

och gör den inte det så blir det ett problem (Enhetschef 1). 

 

Ovanstående kan förstås genom Hatch (2002) som menar att påverkan från den 

institutionella omvärlden i form av de kulturella och sociala kraven som ställs på 

organisationer, såväl utifrån som inifrån organisationen, kan resultera i att 

organisationer spelar roller för att upprätthålla den så viktiga fasaden inför omgivningen 

(Hatch 2002). Low och Carneys (2012) resonemang kring tydligheten i implementering 

styrker enhetschef 1 åsikt. Low och Carney (2012) menar att en viktig faktor för en 

lyckad implementering av policydokument är tydligheten i vad som ska uppnås, d.v.s. 

målet, samt hur det ska uppnås. Dessa faktorer kan i sin tur anses besitta egenskaper 

bland annat i form av legitimitet. Nyinstitutionella processer utgör det koncept som 

beskriver själva de mekanismer, ofta omedvetna, som ligger till grund för hur en 

organisation organiserar sig (Palmer, Biggart & Dick 2008). 

 

Thornberg (2004) belyser i sin artikel att tolkningar och värderingar påverkar om mål 

följs och når ända ut. Dessa är även beroende av den enskilde individens normer och 

värderingar. Ett oväntat svar som erhölls från samtliga respondenter men som den 

tidigare forskningen belyser, var att respondenterna menar att begreppet värdegrund är 

svårtolkat och generellt: 

 

När man pratar om värdegrund så är det ju så 

övergripande alltså de är en stor rubrik (Enhetschef 1). 

 

Enhetschefs 1 slutsats styrks av Thornberg (2004) och Colneruds (2004) resonemang att 

en övergripande term kan vara problematisk och öppen för tolkningar.  

 

5.3 Synsätt 

De flesta av respondenterna menar att en värdegrund i omsorgen säkrar kvalitén i det 

dagliga arbetet. Äldreomsorgschefen pekar på att fördelen med en värdegrund är att man 

erhåller en kvalitetssäkring samt att man arbetar mot samma mål. Detta resonemang 

stärks av de flesta respondenterna genom att de anser att en värdegrund genererar i ett 

arbetssätt som är likartat i hela kommunen.  
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Som jag upplever det, så en personalgrupp med en 

uttalad värdegrund löser ju problem på ett helt annat 

sätt, de är ju måna.. de förstår värdet av sig själva ..så 

det är ju kvalitetsvinster och kostnadsvinster med det 

skulle jag vilja säga (Socialchef). 

 

Det är ju för att vi ska jobba på likartat sätt, att man ska 

få samma typ av hjälp oavsett var i kommunen man bor 

eller vilken typ av omsorgsinsatser man har hjälp med 

(Enhetschef 1). 

 

Detta resonemang stärks även av vad omsorgsassistent 2 säger: 

 

Utan en gemensam värdegrund och synsätt så skulle nog  

inte verksamheten fungera alls, krävs samsyn för att 

fungera (Omsorgsassistent 2). 

 

Vidare menar majoriteten av respondenterna att det är positivt att ha en värdegrund då 

den blir ett stöd för vad verksamheten står och verkar för. En del av respondenterna 

associerar även till vad verksamheten skulle vila på om det inte fanns någon gemensam 

värdegrund. Respondenterna menar vidare att om det saknades en värdegrund för 

organisationen, så skulle verksamheten vila på personal som använder det sunda 

förnuftet. Det skulle alltså handla mycket om att personalens egna värderingar och 

normer som skulle styra arbetet. Enhetschef 2 tror att om det saknades värdegrund så 

skulle verksamheten vara ännu mer beroende av bra personal som hade det humanistiska 

tänket naturligt i sitt synsätt.  Politikern argumenterar för att en verksamhet utan 

värdegrund: 

 

Skulle vara mer av allmän humanistisk syn och 

inställning, de behöver hjälp med de och de och det är 

klart vi ska göra vårt jobb men det mesta skulle nog ske 

på personalens villkor (Politiker). 

 

Alla respondenter diskuterade de personliga egenskaperna eller fallenheten för vårdyrket 

spelade stor roll för att få en fungerande verksamhet. Respondenterna nämnde detta 

utifrån olika teman under intervjuerna, samt poängterade att de ansåg att detta var en av 
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de viktigaste punkterna för att bedriva en kvalitetssäker verksamhet. I intervjuerna 

framkom från respondenterna att det finns en problematik när inte all personal besitter det 

etiska grundtänket: 

 

Värdegrunden är inte något naturligt hos alla, en del har 

det inte (Omsorgsassistent 3). 

 

Utvecklingssamordnaren är också tydlig i resonemanget kring omsorgspersonalens 

fallenhet för vårdetiken och deras lämplighet för omsorgsyrket: 

  

En del ska helt enkelt inte vara inom omsorgen inom 

vården så är det bara (Utvecklingssamordnare). 

 

Samtidigt sätter äldreomsorgschefen stor tilltro till den kommande utbildningen, där 

omsorgspersonal ska bli värdegrundsledare för sitt område: 

 

De flesta har det ju med sig naturligt, men inte alla.  Det 

kommer att bli väldigt bra, när vi får ombud på varje 

enhet (äldreomsorgschefen). 

 

Det som äldreomsorgschefen säger går att knyta an till det som de övriga respondenterna 

liknar vid ett inre kompass. Med ett inre kompass menas att kunskapen finns inom dig 

och kommer automatiskt till användning vid behov. Denna inre kompass innehåller även 

sådant som etik och moral. Detta inre kompass kan liknas vid det som Scott (2001) 

benämner som den normativa pelaren. Denna pelare står för normer och värderingar som 

gäller och då framförallt inom en viss profession i detta fall omsorgsassistenterna. Deras 

normer/ inre kompass skapar stabilitet i organisationen. Omsorgsassistent 1 beskriver att 

tankesättet sitter i ryggmärgen och är skapat genom de år man har arbetat vilket även 

innebär att det förädlas i arbetet. Omsorgsassistent 2 menar att detta inre kompass inte är 

något som utvecklats med värdegrunden, utan det är något man har i sig. Socialchefen 

pekar på att socialt arbete är så komplext att det inte finns någon manual för hur 

situationer ska lösas. Denne menar även att det inte finns tid och möjlighet att titta i 

papper och styrdokument innan du ska fatta varje enskilt beslut, utan kunnandet och 

personalens känsla måste sitta i bröstkorgen. Detta kan kopplas till de intentioner som 
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socialchefen belyser att man hade vid införandet av värdegrunden i kommunen. Dessa 

intentioner bestod av: 

 

Alltså vi ville att all personal skulle ha denna 

inneboende kompass och utgå från den enskildes behov 

(socialchef). 

 

Empirin visar att det finns skilda uppfattningar om hur värdegrunden tolkas och dess 

syfte.   Flertalet av respondenterna menar att detta är beroende av personliga värderingar 

och vilka erfarenheter som bärs med i ryggsäcken. Detta kan förstås genom Colnerud 

(2004) som menar att de värderingar och den kultur som personalen är verksam i har en 

avgörande betydelse för vilka faktorer som påverkar och präglar individen:  

 

Det är inga konstigheter och när man jobbar med 

människor måste man ha respekt för människor och 

tycka om människor, det innebär ju att det inte finns 

några konstigheter men ibland kan inga konstigheter bli 

väldigt svårt och därför tror jag att man inte tar det på 

allvar för man anser att man har det i sitt sätt att vara 

(Utvecklingssamordnare). 

 

Resonemanget som utvecklingssamordnaren för angående att det är mycket egna 

erfarenheter och tolkningar som präglar hur man ser på värdegrunden stärks av 

enhetschef 1, som menar att: 

 

Vi är alla olika individer och man har olika erfarenheter 

med sig, så jag tror ändå att vi kan tolka det som står i 

värdegrunden olika (enhetschef 1). 

 

Detta kan förstås genom Blennberger och Johansson (2010) resonemang att 

värdegrunden är ett begrepp som i lagtexten är kortfattat och öppet för tolkningar av 

politiker och andra verksamma inom organisationen. Thornberg (2004) menar att 

begreppet värdegrund innefattar å ena sidan vissa fasta värden och exkluderar andra 

värden men får ändå karaktären som ett grundläggande och gemensamt dokument. 

Dessa tankar stärks även av Scott (2001) som talar om den normativa pelaren i 
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organisationer, där stadgan i organisationen mycket byggs upp av personalens normer 

och värderingar.  

 

Enhetschef 1 menar att värdegrunden som dokument kommer att bli än mer känt i och 

med kommande utbildning bland personalen. Dennes resonemang stärks av May och 

Winter (2007) som menar att utbildning är en viktig faktor för en lyckad 

implementering. Politikern menar däremot att man inte bara kan lita på att genom 

utbildningen kommer värdegrunden att vara väl förankrad i verksamheten, utan menar 

att det krävs mer: 

 

Det hjälper inte att man djup-diskuterar värdegrunden 

en gång utan det måste man nästan göra jämt och de är 

inte minst ett nämndansvar och ledningsansvar och ett 

chefsansvar, att skärpan byggs upp, så det är som med 

de som jobbar inom brandkåren de måste öva för att 

hålla skickligheten upp och det är nog likadant med 

personalen inom omsorgen (Politikern). 

 

För att få genomslag av de utbildningar som varit och är menar äldreomsorgschefen att 

det är viktigt att arbeta med och få ut budskapet i verksamheterna för att få ett bra 

genomslag. Omsorgsassistent 1 tänker att anledningen till att de ska bli 

värdegrundsledare är för att organisationen inte nått ända ut. Denne menar att det 

kanske beror på att de nationella kraven uppifrån är svåra att applicera i verksamheten. 

Omsorgsassistent 3 argumenterar för att värdegrundsarbetet måste bli bredare, då de på 

något vis måste nå ända ut. Enhetschef 1 och äldreomsorgschefen argumenterar för att 

utbildningen kommer starta fler diskussionsforum samt att professionerna får tydligare 

roller:   

  

Men som sagt jag tror att det finns mycket mer forum 

och nu har vi startat de här värdegrunds ombud som ska 

finnas, en person i varje grupp på alla arbetsplatser i 

kommunen. Och de tror jag kommer göra att det blir 

ännu mer levande, ännu mer eftertanke kring vad 

värdegrunden säger, så att det inte bara är ett dokument 

som förvaras och vi vet att det finns men inte riktigt hur 
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vi ska implementera det eller använda det vidare 

(Enhetschef 1). 

 

Det finns ett nytt material vilket ska förtydliga omsorgs- 

assistenternas roller i arbetet, vilken också tar fasta på 

dem olika professionernas roller. Ett professionellt 

förhållningssätt kopplat till värdegrunden 

(äldreomsorgschefen). 

 

Något som flertalet respondenter lägger vikt vid är behovet av styrning, när det gäller 

utbildning, både internt och externt. Politikern anser att det primära är utbildning för 

omsorgsassistenterna. 

 

60 % med adekvat utbildning och denna siffra måste vi 

höja och där lägger vi mycket krut, för då har man 

mycket gratis och förstår redan tänket i värdegrunden 

och kan till och med vara motorer som drar arbetet 

framåt (Politikern). 

 

Politikern menar att personalen behöver ha en gemensam och adekvat utbildning vilket i 

sin tur stärker värdegrundstänket i verksamheten. Detta går att förankra i Scotts (2001) 

syn på organisationer, som menar att om personalen har liknande utbildning så har de 

även ofta ett liknande synsätt. Denna normativa pelare gör att organisationen får en helt 

annan stabilitet, när personalen besitter ett gemensamt synsätt. Utvecklingssamordnaren 

är även med i detta resonemang att utbildningsnivån måste höjas eftersom att då finns 

mycket av värdegrundstänket redan i personalens tankesätt. Samtidigt påpekar 

utbildningssamordnaren att utbildningen är viktig men lika stor vikt borde läggas vid att 

rätt person jobbar på rätt plats, samt att utbildningen är adekvat för vård och 

omsorgsarbetet. Politikern anser att det är nämndens ansvar att hålla kravet uppe på 

yrkeskompetens, inte för att det är något betyg eller stämpel, utan föra att det ger ett 

förtroende utåt med hög kompetens. Politikerns tankar kan förklaras med det som Hatch 

(2002) benämner som fasad, där organisationen genom ett visst agerande vill behålla 

och stärka sin legitimitet utåt. På detta sätt så blir den externa påverkan det som 

legitimerar organisationens handlingar.  
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Enhetscheferna och politikern menar att den kommande utbildningen för enhetscheferna 

i värdegrundsfrågor kommer att tillförsäkra implementeringen på ett bra sätt. Detta 

resonemang styrks av Manthorpe et al. (2008) som menar att genom utbildning erhåller 

personalen specialkompetens som kan möjliggöra en upplevelse av tillfredställelse hos 

omsorgstagaren. Enhetscheferna och politikern menar att utbildningen för 

omsorgsassistenterna till värdegrundsombud kommer att göra att implementeringen når 

baspersonalen i större utsträckning. Detta styrker även äldreomsorgschefen som tror att 

om man engagerar alla nivåer i organisationen så kan man lättare förankra den hos 

baspersonalen. Deras resonemang styrks av det som May och Winter (2007) pekar på att 

om de anställda får större förståelse för organisationen agerande så blir det mer legitimt 

och lättare att applicera.  

 

Omsorgsassistent 2 tror att utbildningen är till för att det som jag lär mig ska jag sprida 

på boendet, så det blir som ringar på vattnet. Omsorgsassistent 1 däremot menar att 

utbildningen nog är till för att organisationen har märkt att värdegrunden inte nått ända 

ut, men de tror väl att med denna utbildning ska de nå ända ut. Äldreomsorgschefen 

erkänner att hon inte är så insatt i frågan, men tror att det är omsorgsassistenterna som 

ska hjälpa till att förankra värdegrund.  Socialchefen är däremot lite skeptisk till att det 

bara räcker med att utbilda ett visst antal omsorgsassistenter till värdegrundsledare.      

 

Spontant tänker jag så här, det kan ju vara bra med 

värdegrundsledare men bara det inte är 

omsorgsassistenterna som ska stå för värdegrunden och 

inte de andra. För det viktiga är ju att alla involveras i 

det här, så att det kommuniceras i det här, att det finns 

tid att föra diskussionen vidare annars dör den där 

(socialchefen). 

 

Politikern anser att de är relativt bra på att ha större föreläsningar för all personal, men 

hur det senare påverkat det dagliga arbetet anser denne var okänt. Enhetschef 1 menar 

att det inte finns någon generell utbildning i kommunen, som vänder sig till alla 

verksamma inom omsorgen:  
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Men djupgående så kan jag inte säga att vi har någon, 

utbildning just inom kommun. men vi jobbar ju väldigt 

aktivt med den o återkommer till den även om vi inte 

har den som dokument framför oss (Enhetschef 1). 

 

5.4 Ledarskap och styrning 

Alla respondenterna är tydliga med att de anser att ledarskapet och chefens förmåga att 

styra är avgörande för hur värdegrunden får sitt uttryck i det dagliga omsorgsarbetet. 

Detta är något som politikern påpekar väldigt noga: 

 

Det är ju baspersonalen som är utövare av värdegrunden 

i vardagen det är de som ska få den att synas, upplevas, 

kännas för dem som bor där och det är ju beroende av 

hur uppmärksamma chefer är på att detta upprätthålls 

och är det inte tryck på detta så utvecklas det i alla 

organisationer, ska jag kalla det bekvämlighet 

(Politikern). 

 

Detta resonemang tar även enhetschef 1 upp och pekar på att det är chefens ansvar att 

värdegrunden når ända ner till omsorgsassistenterna. Vidare menar enhetschef 1 att det 

som cheferna förmedlar till sina anställda, genom tankar och agerande är nog snarlikt 

det som omsorgstagarna får uppleva i mötet med omsorgspersonalen. Argumentationen 

kan förstås genom Colnerud (2004) som menar att en individ införlivar de moraliska 

normer som bärs av dem som ger stöd och bekräftelse, vilket i detta fall är 

enhetschefens normer och värderingar gentemot omsorgsassistenterna. 

Omsorgsassistent 2 menar att chefens agerande smittar av sig på de anställda oavsett om 

det är ett bra eller dåligt agerande. Colnerud (2004) pekar på att de erfarenheter som en 

individ får medvetet eller omedvetet av sin chef eller andra har en markant påverkan på 

vad individen kommer att ta avstånd från eller använda som sin referensram. 

Resonemanget framkommer även i enhetschef 2 tankar:  

 

Det som är viktigt för mig tror jag smittar av sig på vad 

som blir viktigt för personalen. Så de som jag tar upp 

och pratar mycket om och där kommer ju personlig 

erfarenhet och tyckande och tänkande så klart in. Det 
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kan man märka, jag har ju inte jobbat här jättelänge på 

detta boende och jag märker ju att den enhetschefen 

som har varit här innan har influerats jättemycket i hur 

man arbetar och tänker här (Enhetschef 2). 

 

Utvecklingssamordnaren argumenterar istället mer för att det är alla leden i 

organisationen som har betydelse för vilket utförande som värdegrunden får i praktiken: 

  

Jag tror det kan spegla av sig, vad politikerna signalerar 

är jätte viktigt, vad förvaltningschefer signalerar är 

viktigt, vad enhetschefen signalerar utåt är superviktigt 

och vad jag som utvecklingssamordnare är superviktigt 

och att de här orden och handlingarna stämmer överens 

med vad jag gör och säger (Utvecklingssamordnare). 

 

Politikern lägger störst vikt vid enhetschefens ledarskapsförmåga och menar att de är 

fanbärare av värdegrunden, ledarskapet blir en symbolfråga för värden som etik och 

moral. Enhetschef 1 håller inte med om detta utan anser att det är äldreomsorgschefen 

som har det största ansvaret för att värdegrunden ska fortplanta sig i organisationen. 

 

Enhetschef 1 menar att det framkallar en trygghet att ha värdegrunden att luta sig mot, 

som en vägledning hur de ska tänka utifrån hur kommunen har valt att tänka. Det 

innebär en svårighet menar enhetschef 1 på så vis att det är lättare som chef att vända 

sig till kollegorna än att använda dokumentet. Denne menar även att det är lättare som 

chef att använda och reflektera runt dokumentet än som omsorgsassistent vilket även 

framkommer i intervjun med omsorgsassistent 2:  

 

Ja det vet man ju men det försöker man ju sätta sig in i 

dokumentet, men man hinner ju liksom inte så mycket 

men ibland är det ju inte så lätt (Omsorgsassistent 2). 

 

Omsorgsassistenterna delar i stort uppfattningen att arbetet med människor får ta den tid 

det behöver, att visa omtanke samt att de bryr sig om den enskilde omsorgstagaren. I de 

flesta intervjuerna beskriver flertalet respondenterna att det är problematiskt när det 

kommer till att implementera värdegrunden, då de menar att det inte finns tid och 

resurser för diskussioner. Denna problematik var inget vi hade räknat med att finna 



 

 

 

42 

 

utifrån våra teman eller intervjufrågor. Då alla respondenter talade om denna 

problematik, så blev det tydligt att den gemensamma bilden i organisationen är att tid 

och resurser är för knapphändiga för att möjliggöra diskussion och implementering av 

värdegrunden på ett adekvat sätt. Ovanstående upptäckt kan förstås genom May och 

Winter (2007) som ställer upp fyra kriterier som påverkar implementeringen av ett 

styrdokument. De menar att ett av dessa kriterier är faktorer som påverkar kontexten. 

Vilket kan likställas vid faktorn som respondenterna kallar brist på tid och resurs, vilket 

försvårar implementeringen. Politikern menar att det inte bara handlar om tid och 

resurser, utan att det även beror på personalens prioriteringar: 

 

Alltså man förväxlar den egna arbetssituationens 

bekvämlighet med att här funkar det bra, man tappar 

alltså perspektivet, därför måste man upprätthålla denna 

skärpa i verksamheten så man inte tappar dessa värden 

och eftertanken varför man är här (Politikern). 

 

Utvecklingssamordnaren tycker istället att det skiljer sig i synsätt inom de olika 

nivåerna i organisationen, samt vad som ska prioriteras och att värdegrunden ofta får stå 

tillbaka när det kommer till ekonomi. 

  

Jag tror varje nivå har sin värdegrund och tror att varje  

profession definierar på sitt sätt, det tror jag, sen 

upplever jag att det är mycket ekonomi och värdegrund 

å ekonomi går inte alltid hand i hand och det glappar, så 

det är ekonomi som styr, så då får värdegrunden ta sin 

törn (Utbildningssamordnare). 

 

Detta är något som bekräftas av omsorgsassistenterna som beskriver att utrymmet för 

diskussioner inte finns, utan det är beställningarna på omsorgsinsatserna som är 

prioriterade. Omsorgsassistent 2 menar att man försöker få tid till diskussion men det är 

svårt, samtidigt finns det 1000 andra dokument som ska beaktas. Frustrationen som 

omsorgsassistent 2 beskriver kan förstås genom Stensöta (2011) resonemang att när 

arbetsbelastningen blir för hög och nya riktlinjer kommer utöver de gamla så är det lätt 

att de gamla riktlinjerna hamnar i skymundan.  Enhetschef 2 menar att hela 

organisationen kan bli bättre och måste bli bättre på att diskutera runt värdegrunden, 
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men att bristen på tid sätter käppar i hjulet. Enhetschef 2 menar att det är ett slags 

moment 22, där diskussionen är nödvändig om värdegrunden ska kunna hållas levande 

men samtidigt finns inte tiden. Detta är något som politikern är väl medveten om och 

menar även att det är politikernas ansvar att se till att resurserna blir de rätta. Low och 

Carney (2012) menar att detta är en av de grundläggande sakerna för en lyckad 

implementering, att verksamheten får de rätta resurserna för att lyckas med 

implementeringen. De menar vidare att politiken ska vägleda implementeringen genom 

att ge rätt förutsättningar. Detta resonemang är politikern väl medveten om, men 

samtidigt frustrerad över att resurserna inte är de rätta:  

 

Vi måste ju erkänna att det handlar mycket om en 

resursfråga, vi politiker lyckas inte alltid få de pengar vi 

önskar (Politikern). 

 

De kan inte bara springa snabbare eller ha kortare 

besök, en del av det här vackra som vi lyfter upp faller 

tyvärr platt till marken när vi inte har resurser 

(Politikern). 

 

Samtidigt menar omsorgsassistent 1 att dennes chef är tydlig med att förmedla 

budskapet att tiden inte är ett problem, den finns bara man letar lite: 

 

Chefen är väldigt noga att vi ska se varje person och att 

vi tar oss tid, tiden finns bara man letar lite 

(Omsorgsassistent 1). 

 

Omsorgsassistent 2 beskriver att tiden inte får påverka omsorgstagarna:   

 

Inte bara stressa in, att man tar av sig jackan, åh tar av 

sig skorna för då blir det en annan känsla till 

vårdtagaren (Omsorgsassistent 2). 

 

Enhetschef 1 menar att genom att använda personalen på ”golvet” så kan det öka 

möjligheten att sätta ord på händelser och saker, det kan bli mer lättförståeligt. Teamet 

ska ha samma grund att stå på och värdegrunden ska följa genom alla professioner. 
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Socialchefen anser även att när en arbetsgrupp har en samsyn så har man även en bra 

och effektiv verksamhet. Omsorgsassistent 2 anser att: 

 

Det hade varit bra med ett dokument så här jobbar vi 

och det måste vi följa liksom så. Det är ju inte så lätt att 

lära gamla hundar att sitta (Omsorgsassistent2). 

 

Generellt menar respondenterna att genom en värdegrund får arbetet ett mer gemensamt 

mål och fokus, då de annars kan bli spretigt och alla hade kört sitt eget ”race”: 

 

Man jobbar nog mer ihop nu är man gjorde för 10år 

sedan, man har en gemensam värdegrund, man har en 

gemensam plattform, man jobbar lika det gjorde man 

nog inte förr (Omsorgsassistent 1). 

 

Enhetschef 1 menar att värdegrundsbroschyren är ganska föråldrad och inte uppdaterad, 

men mycket i broschyren är bra och överensstämmer med hur de tänker sig att arbeta 

med värdegrunden. Enhetschef 2 berättar att värdegrundens broschyr har varit uppe på 

diskussion för en uppdatering av dokumentet så att rätt ordförande står och kanske en 

ny färg: 

 

Vi har haft den uppe, inte minst för att vi anser att den  

behöver förnyas, samtidigt som vi konstaterat att den  

behöver hållas mycket mer levande (Politiker). 

 

När respondenterna talar om vad värdigt liv är inom äldreomsorgen så skiljer säg 

ståndpunkterna lite åt. Detta kan förstås med Blennberger och Johanssons (2010) 

resonemang angående att vad som anses som värdigt liv påverkas av vilken kultur och 

tid vi lever i. Omsorgsassistenterna vistas i en helt annan kultur och miljö än vad 

tjänstemän och politiker gör. Omsorgsassistenterna lägger stor vikt vid hur själva mötet 

och bemötandet ska utspela sig. Detta lägger även Blennberger och Johansson (2010) 

stor vikt vid, då de menar att bemötande är ett av ledorden när det kommer till värdigt 

liv. Att omsorgstagaren får känna sig sedd, uppleva humor och att man är som person, 

som man själv skulle vilja bli bemött. Detta tankesätt återfinns hos omsorgsassistent 3 

som relaterar värdigt liv till hur denne skulle vilja bli bemött när individen själv är 
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omsorgstagare. Omsorgsassistent 1 menar att mycket handlar om att personalen är 

mentalt förberedda inför varje möte, för att omsorgstagaren ska få en positiv upplevelse:   

 

Närvaro i mötet, så att man inte går in med en ryggsäck, 

att man är arg hemifrån eller något (Omsorgsassistent 1). 

 

Gemensamt för hur omsorgsassistenterna menar att de applicerar värdegrunden är 

genom att se varje enskild individ och deras behov som unika. Vilket styrks av 

utvecklingssamordnarens resonemang som menar att värdigt liv är subjektivt och 

beroende av den enskildes upplevelse. Omsorgsassistenternas tankar runt värdigt liv är 

likt det som Blennberger och Johansson (2010) beskriver som det som ska prägla 

omsorgsarbetet. Även Tanner (2005) pekar på att det är väsentligt hur det faktiska mötet 

utspelar sig, för hur omsorgstagare upplever sin tillfredställelse.  

Utbildningssamordnaren beskriver värdigt liv enligt följande:    

 

Att få vara den person jag vill och att vara delaktig och 

själv bestämma vad jag vill göra under en dag, så det är 

ju oerhört personbundet (Utbildningssamordnare). 

 

När tjänstemännen beskriver värdigt liv så handlar det i de flesta fall om att 

verksamheten som erbjuds ska innehålla en viss kvalité. Enhetschef 1 kopplar mycket 

av sitt resonemang till det salutogena synsättet där denne anser att omsorgstagaren 

måste uppleva KASAM (känsla av sammanhang). Detta kan kopplas till Hammarströms 

och Torres (2012) studie som pekar på att en grundläggande del för sina respondenters 

välbefinnande, är känslan av att ha kontroll och känna en mening med sin livssituation. 

Detta skapar välbefinnande och i förlängningen en viktig ingrediens i värdigt liv.  

Politikern anser att mycket av värdigheten handlar om att få bibehålla sin värdighet man 

erhållit genom livet. Eftersom politikern tycker att när man kommer till ett boende så 

blir det automatiskt att omsorgstagaren hamnar i underläge och det blir ”välkommen till 

oss” och att personalen i all välmening lägger sina egna värderingar och normer i hur 

omsorgen ska verkställas.   
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6. Avslutande diskussion 

I vårt resultat fann vi att det saknades en röd tråd som löper från den nationella 

värdegrunden ner till den faktiska implementeringen som sker i mötet och arbetet med 

de äldre i den valda kommunen. Det har i resultatet framkommit att det upplevs finnas 

ett glapp mellan ledningsnivå och där värdegrunden är tänkt att omsättas i praktiken. 

Tanken med de nya värdegrundsombuden är att implementeringen av värdegrunden ska 

nå ända ut till spetsen i det dagliga arbetet och på så vis täcka det glapp som idag 

skymtas. Glappet är tydligt då enhetscheferna är ense kring att det överlag förekommer 

värdegrund i nästan alla diskussioner och arbetsmoment under det dagliga arbetet i 

verksamheterna. Omsorgsassistenterna däremot är eniga kring att det inte upplevs 

implementeras speciellt mycket värdegrund löpande i verksamheterna, men att det kan 

pratas kring omsorgssituationerna på arbetsplatsträffarna. En viktig faktor för en lyckad 

implementering av dokument, är beroende av tydligheten i vad som ska uppnås, d.v.s. 

målet, samt hur det ska uppnås (Low & Carney 2012). Denna syn kan kopplas till 

studiens resultat som visar på att delaktighet och aktiva värdegrundsdiskussioner av 

värdegrunden som dokumentet är svagt.  

 

Forskningen visar på att det är viktigt att föra diskussioner kring dokumentet för att 

skapa förståelse kring hur det ska implementeras i arbetet och på så vi åstadkomma ett 

levande dokument. I resultatet framkommer att politikern inte är aktivt ute och 

implementerar värdegrunden i verksamheterna. Utifrån May och Winters (2007) fyra 

kriterier så kan detta vara problematiskt, då signalerna som politikerna sänder ut har en 

avgörande betydelse för hur dokumentet ska uppfattas. Politikern menar dock att denne 

erhåller information genom kontaktpolitikerna ute i verksamheterna. Det har 

framkommit olika uppfattningar kring kontaktpolitikernas engagemang på de olika 

områdena, från ett aktivt engagemang till ett bristfälligt.  Utvecklingssamordnaren 

menar att denne inte specifikt arbetat med att implementera värdegrunden, men att det 

sker ett arbete med att ta fram en värdegrundsutbildning för omsorgsassistenterna där 

denne är delaktig. Äldreomsorgschefen menar att denne inte arbetar speciellt mycket 

kring att implementera värdegrundsarbetet i nuvarande tjänst. Äldreomsorgschefen 

menar att det är ett uppsving på gång, då enhetscheferna och handläggare går en 

utbildning under våren 2013 och ett fåtal omsorgsassistenter, ca 5 % av alla från de 

olika områdena kommer att gå till hösten 2013. Detta trots att det är i mötet med 
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omsorgstagarna som värdegrunden ska finnas och aktivt tillämpas. Vidare visade 

tidigare forskning att när anställda har förståelse för organisationens agerande blir det 

mer legitimt och lättare att applicera enligt May och Winter (2007). Endast 60 % av de 

anställda omsorgsassistenterna inom kommunen har en adekvat utbildning, vilket också 

kan innebära en svårighet när värdegrundsombuden ska nå ut med sin kunskap.  

 

I resultatet framkommer från respektive nivå att värdegrundsarbetet får stå tillbaka då 

resurser och ekonomin brister. Av studiens resultat kan det utläsas att utbildning inte är 

den främsta orsaken till utebliven implementering av värdegrunden. Studien pekar på att 

det brister i möjligheten att reflektera och diskutera kring värdegrundsfrågorna på grund 

av ekonomi och resursbrist. Detta är även politikern väl medveten om och erkänner att 

ibland får dem inte de resurser som behövs för att säkerställa implementeringen. Precis 

som vi nämnde i problembakgrunden så menade Nordström (2011) lite provokativt att 

när resurserna är för knapphändiga, så är de vackra formuleringarna i värdegrunden 

betydelselösa. När vi analyserat empirin så visade det sig att Nordströms tankar kunde 

bekräftas, då det i den undersökta kommunen framkom att tyvärr så faller en del av de 

vackra formuleringarna platt till marken. Trots detta är flertalet respondenter ändå 

positivt inställda till en värdegrund, då den blir ett stöd för vad verksamheten står och 

verkar för. Å andra sidan blir det enligt respondenterna problematisk då personalen inte 

alltid besitter ett etiskt grundtänk. 

 

Det finns en skillnad mellan hur enhetscheferna och omsorgsassistenterna ser på hur 

värdegrunden genomsyrar arbetet. Av resultatet framkommer att omsorgsassistenterna 

anser att värdegrunden inte används i det dagliga arbetet utan pratar snarare om ett inre 

kompass som består av subjektiva normer och värderingar. Dessa normer och värden är 

något som de menar att de tillförskaffar sig genom individens yrkesverksamma år. För 

omsorgsassistenterna är att genomsyras värdegrunden i det dagliga arbete främst genom 

att se varje enskild individ och deras behov som unika. Vilket styrks av 

utvecklingssamordnarens resonemang att välbefinnande och värdigt liv är subjektivt och 

beroende av den enskildes upplevelse. Omsorgsassistenterna ha mer betoning på den 

inre kompassen och en känsla av trygghet samt med den enskilda omsorgstagarens 

behov i fokus. När ledningsnivån talar kring värdegrunden är istället begreppen kvalitét, 

självbestämmande och KASAM (känsla av sammanhang) i fokus. Diskrepansen kan 
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förstås genom att tjänstemännen mer ser begreppet på ett övergripande plan, 

omsorgsassistenterna däremot ser till det faktiska mötet.  

 

De skilda tankarna kan förklaras genom att enhetschefen har ett övergripande ansvar för 

verksamheten och ser det utifrån verksamhetens bästa. Omsorgsassistenterna däremot 

utövar sin del i mötet med den specifika omsorgstagaren och sätter denne i fokus. De 

olika perspektiv skulle kunna förklara deras olika förklaringar på vad som genomsyrar 

värdegrunden i mötet. Tidigare forskningen tar fasta på att värdegrunden som begrepp 

är stort. En annan förklaring till glappet kan vara att enhetscheferna har en gemensam 

utbildning, genom denna har de också skapats ett gemensamt synsätt kring 

värdegrunden. Genom utbildningen har de skaffat gemensamma normer och värderingar 

som kan förstås genom den normativa isomorfismen. Omsorgspersonalen menar sig 

skaffa kunskap, värden och normer från sina yrkesverksamma år snarare än från den 

nationella och kommunala värdegrunden. Detta blir bekymmersamt när socialstyrelsen 

(2012) menar att värdegrunden ska ligga till grund för verksamheten. Det blir 

problematiskt då dokumentet snarare blir en retorik än ett levande dokument som 

genomsyrar verksamheterna. Johansson (2003) pekar på att styrdokument som inte 

fungerar endast har funktionen att de stärker ledningens självbild och det som visas utåt. 

När dokumentet inte hålls levande på alla nivåer inom organisationen så kan 

värdegrunden riskera att bli en retorik. 

 

Vad som kännetecknar värdigt liv enligt personalen i den valda kommunen är beroende 

av vilken professionstillhörighet individen har. I studien märks tydligt att personalen 

som möter omsorgstagarna i det praktiska, definierar värdigt liv till det att mötet mellan 

personal och omsorgstagare är bra samt respektfullt. När tjänstemännen och politikern 

beskriver värdigt liv så handlar det mer om att verksamheten ska ha en bra kvalité. 

Dessa skilda ståndpunkter kan förstås med Blennberger och Johansson (2010) tankar 

om att kultur och miljö påverkar vad som anses vara värdigt liv. Omsorgsassistenterna 

och tjänstemännen vistas i olika miljöer men har också olika perspektiv på 

verksamheten. Tjänstemännen ser till det mer generellt till skillnad mot 

omsorgsassistenterna som ser till den enskilde omsorgstagaren. Omsorgsassistenterna 

tar även upp att de relaterar värdigt liv till hur de själva skulle vilja uppleva värdigt liv i 
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sin ålderdom. Tjänstemännen nämner till skillnad mot omsorgsassistenterna att 

begreppet värdigt liv är väldigt subjektivt och problematiskt att generalisera.       

 

För att förklara resultatet kan Røvik (2000) resonemang om de olika perspektiven, 

verktygsperspektivet och symbolperspektivet användas. Verktygsperspektivet har växt 

fram i den rationella-instrumentella synen där organisationens utformning är orienterad 

efter vad den vill uppnå. I verktygsperspektivet ses organisationen som ett redskap för 

att effektivt kunna uppnå tjänster, åtgärder eller beslut. Røvik (2000) menar att 

organisationens legitimitet och förmåga att överleva är kopplat till dess förmåga av 

effektivitet. Hur organisationen omvandlas och utarbetas till de mål som vill uppnås 

kallar Røvik (2000) detta för recept, vilka är tänkt att ge en lyckad organisation. Genom 

verktygsperspektivet kan idén kring hur och varför något uppstår samt sprids och senare 

vissnar förstås. Receptet som en organisation väljer att ta efter kommer från en 

organisation där det visat sig ge en lyckad effekt, och givit organisationen ett bra rykte. 

I vår studies resultat framkommer att socialchefen arbetat i en annan kommun där 

receptet, i detta fall värdegrunden visat sig ha en god effekt på nöjda omsorgstagare och 

en låg omsorgskostnad. Socialchefen implementerar receptet i studiens valda kommun, 

vilket kan förstås genom att organisationen söker legitimitet och överlevnad. Røvik 

(2000) menar att de moderna organisationerna följer och utvecklar professionella 

kompetenser kring de aktuella recepten, i studiens fall värdegrundsutbildningen av 

omsorgspersonalen (Røvik 2000).  

 

Resultatet i studien visar på att det sker endast en liten del av ett aktivt implementerande 

av värdegrunden och att den inte heller för dagen upplevs som ett levande dokument. 

För att förstå den delen är Røviks (2000) bild av ett symbolperspektiv behjälpligt. 

Symbolperspektivet innebär att organisationerna konfronteras av samhället med socialt 

konstruerade normer och konventioner vilka organisationerna i sin kontext bör utformas 

efter. För att organisationen ska ses som legitim upprätthåller denne symboler, som 

skapar en identitet som antas vara den rätta i sin tid (Røvik 2000). Avslutningsvis kan 

Røvik (2000) resonemang kopplas till den nyinstitutionella teorin vilket kan ge en 

djupare förståelse för organisationens handlingar.  En organisation menar Hatch (2002) 

spelar roller för att upprätthålla en fasad inför dess omgivning, i studiens fall så används 

värdegrunden som ett verktyg för att erhålla legitimitet från det omgärdande samhället.  
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Slutligen kan vi se att det finns etiska värden vilket innebär värdigt liv. Vilket utmynnar 

i moraliska handlingar genom värdigt bemötande, värdig praktik och värdigt 

omsorgsarbete. De politiskt laddade normerna innebär värdiga principer. Denna studie 

visar på att värdegrunden är till stor del ett tolkningsbegrepp, vilket får sin betydelse 

från den enskilde individens förförståelse och erfarenheter men också beroende på 

vilken kontext och position som respondenten besitter. Samtliga respondenter menar att 

värdegrundsarbete aldrig blir klart, det är av ständig vikt oavsett nivå att dokumentet 

hålls levande!  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar att värdegrunden är något som hela tiden måste aktualiseras, för att bli 

det självklara instrumentet för att bidra till en kvalitetssäker äldreomsorg. Studien pekar 

även på att värdegrunden som begrepp tolkas olika beroende av vilken profession man 

tillhör. Precis som vi har nämnt tidigare i uppsatsen så är forskningen bristfällig när det 

gäller implementering av värdegrunden inom äldreomsorgen. Där finns en stor lucka att 

fylla helst nu när värdegrunden och värdighetsgarantin blivit lagstadgad. Genom de 

intervjuer som vi genomfört så utrycker respondenterna att de upplever ett glapp, från 

tjänstemännens intentioner, till hur värdegrunden kommer till utryck i det praktiska 

omsorgsarbetet. Vi anser att det är viktigt att det bedrivs vidare forskning om hur man 

säkerställer implementeringen av värdegrunden. Vårt förslag är att genomföra detta 

genom en interventionsstudie där värdegrund behandlas fortlöpande och där tid och 

resurser avsätts för att möjliggöra reflektion.  Reflektionen skall ingå som en viktig del 

för att få en djupare förståelse för implementeringen.  
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Bilaga A 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser termin 6 på socionomprogrammet, Linneuniversitetet i 

Kalmar. Vi har nu påbörjat vår C-uppsats som ska handla om hur värdegrunden 

implementeras i verksamheterna i äldreomsorgen. Vi skulle därför bli väldigt glada om 

du som anställd vill medverka i studien och då dela med dig av dina upplevelser och 

erfarenheter av värdegrunden i arbetet inom äldreomsorgen i XX Kommun. Frågorna i 

intervjun kommer att beröra: 

-Värdegrundsarbete i kommunen 

 

Att medverka i undersökningen är frivillig och du har möjlighet att under pågående 

studie avbryta din medverkan när som helst. Vår tanke är att intervjun kommer att vara i 

ca 30 - 45 minuter och vi kommer att spela in den för att enklare kunna återgiva 

informationen korrekt. Efter att vår studie är avslutad kommer materialet att förstöras. 

Vår förhoppning är givetvis att du vill medverka, då detta skulle betyda mycket för vår 

studie. Vi skulle även uppskatta din medverkan mycket. Har du några frågor eller 

funderingar om intervjun eller studien så kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Emma Ingvarsson & Ulf Arvidsson 
 

Kontaktuppgifter:  Kontaktuppgifter: 

Emma Ingvarsson  Ulf Arvidsson 

ei222ah@student.lnu.se  ua222ad@student.lnu.se 

Tel: 073-802 00 21  Tel: 070-515 61 14  

 

Handledare: 

Jan Petersson 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

Institutionen för socialt arbete 

jan.petersson@lnu.se    
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Bilaga B 

Intervjuguide politiker 

Inledningsfrågor: 

Hur länge har du varit politiker 

Hur startade värdegrunds-politiken i XX kommun? 

Hur känner du till XX kommuns värdegrund och värdighetsgaranti? 

Hur kan värdegrunden hållas levande?  

 

Tema Styrdokument 

Kan du ge ex. på värdegrundsarbete i ditt dagliga arbete som politiker?  

Hur har ni politiker arbetat med värdegrunden som dokumentet?  

Hur och när är du/ni ute i verksamheten?  

Med vilka 3 ord skulle du beskriva värdigt liv i omsorgen?  

Vad kännetecknar ett bra bemötande? 

 

Tema Ledarskap, kultur och lärande 

Hur kan de olika nivåerna i kommunen påverka värdegrundens implementering? 

Hur upplever du att organisationen arbetar på ett sätt som stämmer överens med 

innehållet i Värdegrunden/värdegarantin?  

Om inte hur skulle du vilja att det gjordes? Kan det utvecklas? 

Vad skulle äldreomsorgens arbete vila på om det ej fanns värdegrund?  

Hur kan värdegrunden hjälpa vid oklarheter i arbetet?  

 

Tema Värdegrund Välbefinnande 

 

Varför är en värdegrund inom äldreomsorgen viktig? 

Hur arbetar du som ordförande i omsorgsnämnden med implementeringen gentemot 

organisationen? 

Vad karakteriserar, kännetecknar välbefinnande? 

Nämn 2 faktorer som du/ni politiker gör för att lyfta och säkerställa välbefinnande? 

Hur ser politikerna på vikten av en värdegrund? 

 



 

 

 

III 

 

Avslutande frågor: 

Hur ser du på kopplingen mellan omsorgens värdegrund och hur verksamheten 

fungerar? 

Något du kommit på eller vill tillägga? 
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Bilaga C 

Intervjuguide utvecklingssamordnare 

Inledningsfrågor: 

Kom du som ny i värdegrundsarbetet eller fanns den? / Var du delaktig i uppstartandet 

eller senare delaktighet? (2004) 

Hur känner du till XX kommuns värdegrund och värdighetsgaranti? 

 

Tema Styrdokument 

Kan du ge ex. på värdegrundsarbete i ditt dagliga arbete som utvecklare?  

Hur arbetar du i ditt dagliga arbete för att implementera värdegrundstänk med dina 

kollegor? 

Hur har ni arbetat med värdegrunden som dokument?  

Med vilka 3 ord skulle du beskriva värdigt liv i omsorgen?  

Vad kännetecknar ett bra bemötande? 

 

Tema Ledarskap, kultur och lärande 

Hur påverkas värdegrunden i det vardagliga omsorgsarbetet av olika nivåer i 

kommunen?  

Hur eller när pratar organisationen om innehållet i styrdokumenten?  

Hur upplever du att organisationen arbetar på ett sätt som stämmer överens med 

innehållet i Värdegrunden/värdegarantin?  

Om inte hur skulle du vilja att det gjordes? Kan det utvecklas? 

Kan man säga att värdegrunden är en översättning av er professionella yrkesutövning 

eller står den för något annat? 

Hur ser du på sambandet mellan din professionella yrkesroll och värdegrunden? 

Finns det någon skillnad? 

Vad skulle arbetet vila på om det ej fanns värdegrund?  

Hur eller när pratar ni i kollegiet om hur man bemöter personal/ omsorgstagare/ eller 

situationer?  



 

 

 

II 

 

Hur kan värdegrunden hjälpa vid oklarheter i arbetet?  

 

Tema Värdegrund & Välbefinnande 

Varför behövs en värdegrund inom äldreomsorgen? 

Hur arbetar du med värdegrunden och implementerar den i arbetet mot organisationen? 

Vad karakteriserar, kännetecknar välbefinnande för omsorgstagaren? 

Nämn 2 faktorer som du gör i arbetet för att lyfta och säkerställa omsorgstagarens 

välbefinnande? 

Hur och varför anser personal i organisationen att värdegrunden är viktig? 

Avslutande frågor: 

Hur ser du på kopplingen mellan omsorgens värdegrund och hur verksamheten 

fungerar? 

På vilket sätt kan ditt synsätt påverka arbetsgrupper? Hur kan det i sin tur påverka mötet 

mellan omsorgstagaren & omsorgsassistenten? 

Något du kommit på eller vill tillägga? 
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Bilaga D 

Intervjuguide äldreomsorgschef och enhetschefer 
Inledningsfrågor 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

Har du jobbat här i alla år? 

Kom du som ny i värdegrundsarbetet eller fanns den? / Var du delaktig i uppstartandet 

eller senare delaktighet? (2004) 

Hur känner du till XX värdegrund och värdighetsgaranti? 

 

Tema Styrdokument 

Kan du ge 3 ex. på värdegrundsarbete i ditt dagliga arbete som chef?  

Hur arbetar du i ditt dagliga arbete för att implementera värdegrundstänk med dina 

kollegor? 

Hur har ni arbetat med värdegrunden som dokument?  

Med vilka 3 ord skulle du beskriva värdigt liv i omsorgen?   

Vad kännetecknar ett bra bemötande? 

 

Tema Ledarskap, kultur och lärande 

Hur påverkas värdegrunden i det vardagliga omsorgsarbetet av olika nivåer i 

kommunen? 

Hur eller när pratar din chef om innehållet i styrdokumenten?  

Hur upplever du att din chef arbetar på ett sätt som stämmer överens med innehållet i 

Värdegrunden/värdegarantin?  

Om inte hur skulle du vilja att det gjordes? 

Kan man säga att värdegrunden är en översättning av er professionella yrkesutövning 

eller står den för något annat? 

Hur ser du på sambandet mellan din professionella yrkesroll och värdegrunden? 

Finns det någon skillnad? 

Vad skulle arbetet vila på om det ej fanns värdegrund?  

Hur eller när pratar ni i kollegiet om hur man bemöter personal/ omsorgstagare/ eller 

situationer?  



 

 

 

II 

 

 

Hur kan du få användning av styrdokumenten vid oklarheter i arbetet?  

 

Tema Värdegrund Välbefinnande 

Varför behövs en värdegrund inom äldreomsorgen? 

Varför kan en gemensam värdegrund vara viktig som riktlinjer i mötet med en 

omsorgstagare? 

Hur arbetar du med värdegrunden och implementerar den i arbetet mot 

omsorgassistenterna m.fl. 

Vad karakteriserar, kännetecknar välbefinnande för omsorgstagarna? 

Nämn 2 faktorer som du gör i arbetet för att lyfta och säkerställa omsorgstagarens 

välbefinnande? 

Hur anser anhöriga att värdegrunden är viktig? 

Avslutande frågor: 

Hur ser du på kopplingen mellan omsorgens värdegrund och hur du ser på personal? 

På vilket sätt kan ditt synsätt påverka arbetsgruppen? Hur kan det i sin tur påverka 

mötet mellan omsorgstagaren omsorgsassistenten? 

Något du kommit på eller vill tillägga? 

 



  
 

I 
 

Bilaga E 

Intervjuguide socialchef 
 

Inledningsfrågor: 

Berätta om bakgrunden till värdegrunden i XX kommun: 

Hade det funnits värdegrund innan? Vad gjorde att kommunen antog en värdegrund nu? 

 

Tema faktorer: 

Hur arbetade ni med implementeringen av värdegrunden som dokument?  

Vilka var svårigheterna?  

Vad var lätt? 

Vilka var drivande i framtagningen?  

Hade kommuner runt omkring värdegrunder?  

Vad anser du allmänt är bra/dåligt med en värdegrund? 

Vad skulle arbetet vila på om det ej fanns värdegrund?  

Hur kan värdegrunden hjälpa vid oklarheter i arbetet?  

 

 

Avslutande frågor: 

Hur ser du på en koppling mellan värdegrunden och hur verksamheten fungerar? 

Något du kommit på eller vill tillägga? 
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Bilaga F 

Intervjufrågor omsorgsassistenter 
 

Inledningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Kom in ny i värdegrundsarbetet? / Var du delaktig i uppstartandet? (2004) 

Känner du till XX kommuns värdegrund och värdighetsgaranti? 

 

Tema styrdokument 

Kan du ge 3 ex. på värdegrundsarbete i ditt dagliga arbete?  

Hur arbetar du i ditt dagliga arbete för att implementera värdegrundstänk med dina 

kollegor? 

Har ni arbetat med värdegrunden som dokumentet?  

Hur upplever du att ni har varit delaktiga i arbetet och skapandet av 

värdegrunden/garantin?  

I vilken mån har ni som omsorgspersonal inflytande på dokumenten? 

Med vilka 3 ord skulle du beskriva värdigt liv i omsorgen?  

Vad innebär orden för dig? 

 

Tema Ledarskap, kultur och lärande 

 

Hur pratar din chef om innehållet i styrdokumenten? 

Hur upplever du att din chef arbetar på ett sätt som stämmer överens med innehållet i 

Värdegrunden/värdegarantin? 

Om inte hur skulle du vilja att det gjordes? 

Kan värdegrunden ses som en översättning av er professionella yrkesutövning?  

Hur kan man se på sambandet mellan din professionella yrkesroll och värdegrunden? 

Finns det någon skillnad? 

 

 

Tema Värdegrund Välbefinnande 

 

Anser du att det behövs en värdegrund inom äldreomsorgen, och i så fall varför? 



 

 

 

II 

 

 

Hur kan en gemensam värdegrund vara viktig som riktlinjer i mötet med en 

omsorgstagare? 

Beskriv med tre ord, begreppet välbefinnande: 

Nämn 2 faktorer som du gör för att omsorgstagarna ska känna välbefinnande? 

Hur ser anhöriga på vikten av värdegrunden? 

 

Avslutande fråga: 

Hur tror du att det hade sett ut om det inte hade funnits någon värdegrund? 

Något du kommit på eller vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


