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Sammanfattning    
 
Den nationella värdegrunden lagstadgades 2010 och denna studie undersöker hur den 
har implementerats och används inom särskilda boenden inom äldreomsorgen och hur 
den har påverkat verksamheterna. I den nationella värdegrunden utgår lagen ifrån att 
alla ska se vårdtagaren och ge denna ett värdigt liv och välbefinnande. Genom denna lag 
ska vårdtagaren kunna påverka sin egen vård, och även som närstående kunna göra sin 
åsikt hörd. Utbildning av personal ska ske och Socialstyrelsen tillhandahåller material 
till genomförandet. 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka erfarenheter enhetschefer har av 
implementering och användning av den nationella värdegrunden inom äldreomsorg. 
Valet blev att göra en kvalitativ studie som gjorts genom att intervjua sex enhetschefer 
inom äldreomsorgen. En intervjuguide som bygger på frågeställningar ur 
värdegrundsperspektiv är grunden till intervjun. Att besöka respondenterna på 
respektive arbetsplats gav en intervju som kändes bekväm och avslappnad Därefter 
gjordes en kvalitativ innehållsanalys av materialet i intervjuerna.  
Intervjuerna ledde fram till ett resultat där tre kategorier var framträdande och dessa var 
betydelse av erfarenhet, utbildning i värdegrund och förändring i verksamhet. 
Det blev två till fyra stycken kategorier i respektive underkategori efter att 
sammanställningen av resultatet var klart. De underkategorierna är erfarenhet av 
ledarskap, medarbetare med erfarenhet av förändringsarbete, chefers utbildning i 
värdegrund, utbildning av personal i verksamhet, problem i arbetsgruppen, relationer, 
arbetsmiljön och tydlighet. Genom att använda oss av att göra en kvalitativ 
innehållsanalys, har vi kunnat hålla oss så nära texten vi fått i vårt samlande av empiri. 
Implementeringen utav den nationella värdegrunden har i verksamheterna kommit igång 
men inte varit helt utan problem. Faktorer påverkar som stora personalförändringar eller 
ointresse hos personal har gjort att det förekommer förseningar i verksamheterna. Men 
enhetscheferna arbetar för en lösning på det. Att inspirera och motivera sina 
medarbetare kan vara en lösning. 
 
Nyckelord: Nationell värdegrund, implementering, ledarskap, etik, kvalitativ 
innehållsanalys 
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INLEDNING 
Med anledning av att den nationella värdegrunden infördes 2010 så har vi i studien valt 
att undersöka vad enhetscheferna i äldreomsorg har för förutsättningar i sitt arbete med 
den nationella värdegrunden. Ämnet fångade vårt intresse i utbildning som 
administratörer/ledare inom vård och omsorg. Då det framkommit hur viktig den 
nationella värdegrunden kan vara för ett bra ledarskap undersöktes hur den nationella 
värdegrunden fungerar. Både i verkligheten och hur användning och implementering 
sker av den i verksamheten. 
 
För att se hur det gick till ute i verksamheterna lades fokus på enhetschefer i 
äldreomsorgen som har ett ansvar emot verksamhetschefer ovanför sig och medarbetare 
under sig. Det är också dessa enhetschefer som får uppgiften att implementera den nya 
lagen i äldreomsorgen då de arbetar närmast verksamheten (Bruzelius & Skärvad 2004, 
s. 357).  
 
Att arbeta som enhetschef innebär ansvar för många människor. Enhetschefen ska 
tillgodose att de vårdtagare som ansvaras för ska ha ett gott och meningsfullt liv. 
Utbilda medarbetare och ge förutsättningar till att kunna utföra ett bra arbete är också 
något som ingår. I äldreomsorgen är det viktigt att bedriva vård och omsorg med 
kvalité, med hänvisning till den nationella värdegrunden, vilket gör det extra intressant 
att belysa ämnet. 
 
Många utförare av äldreomsorg visar med fina hemsidor om hur deras värdegrund som 
bottnar i den nationella värdegrunden ser ut och vad den innehåller. När organisationen 
visar vad de står för och vilken slags verksamhet som bedrivs, kan det ses som en form 
av reklam för kommun eller privat utförare på marknaden. Att de som utför vård inom 
äldreomsorgen utlovar så olika vård gör ämnet intressant att fördjupa sig i och 
undersöka hur den nationella värdegrunden används och har införts i verksamheterna. 
 
BAKGRUND  

Nationella värdegrunden och uttrycket värdegrund 
 
Under 1970-talet hade värderingsfrågorna ofta en mer ideologisk framtoning som var 
mera kritiskt uppmärksam på maktförhållanden och konflikter mellan olika 
samhällsintressen. Etikfrågor fick allt mer uppmärksamhet under 1980-talet och orden 
etik och moral blev allt vanligare. Ordet värdegrund började användas allt mer i början 
av 1990-talet och använde till exempel i grundskolans läroplan. Det kan sägas att 
värdegrund är ett nytt uttryck för klassiska frågor och ett harmoniideal som alla kan gå 
samman i som en värdegemenskap som förenar oss enligt Blennberger & Johansson 
(2010, s. 9). 
 
Uttrycket värdegrund har blivit vanligt men detta innebär inte att begreppet värdegrund 
är oproblematisk och att alla menar samma sak. Avser det alla värderingar eller bara de 
grundläggande? Måste den vara formulerad i text eller kan den vara outtalad? Det finns 
vägledande texter bland annat i Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) och Hälso- och 
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sjukvårdslagen (HSL 1982:763; Blennberger & Johansson 2010, s. 19-22). Många 
organisationer eller arbetsplatser har även egna värdegrunder som de sätter upp 
tillsammans för att skapa ett bra ideal för sina anställda eller andra kontakter som de har 
i sin verksamhet.  

Ett flertal av kommunerna har hemsidor som visar vad de står för. Här är ett exempel: 

”All vår verksamhet utgår från stadsdelens gemensamma värdegrund: 

• Vi har alltid ett gott bemötande 
• Vi vet vilka vi är till för 
• Vi arbetar tillsammans” 

Borås stad (2013) 
 

Den nationella värdegrundens innehåll 
 
När regeringen tillsatte Värdighetsutredningen 2007 (SOU 2008:51) var det just 
värdighet som skulle vara den grundläggande normen i äldreomsorgen. I utredningen 
framkom följande värden och normer: Individualisering, egenmakt och 
självbestämmande, värdighet, välbefinnande, bemötande med respekt, trygghet och 
livskvalité. Arbetsgruppen kom fram till att ett värdigt liv och välbefinnande var de 
begrepp som var viktigast. Till ett värdigt liv hör följande: Privat sfär och kroppslig 
integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet 
och ett gott bemötande. Till välbefinnandet hör: Trygghet och meningsfullhet. Detta 
ligger till grund för den nationella värdegrunden. 

Omsorgen om de äldre ska inriktas på att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Socialnämnden ska också verka för att de äldre ska få leva och bo under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro och gemenskap med andra 
enligt kapitel 5:4 i socialtjänstlagen (SOU 2008:51). 

 

Värdigt liv 
 
Förslagen i värdighetsutredningen (SOU 2008:51) utredningen visar att propositionen 
vill förändra insatserna för att vårdtagaren ska känna att hon/han har ett värdigt liv 
utifrån sin egen personlighet och identitet. Även den äldre eller deras närstående ska 
kunna känna att de har inflytande över insatser som beviljats.  
Utredningen ledde till en värdegrund som innebär ökat inflytande för vårdtagaren: 
utövarens synsätt gentemot den enskilde individen, tankar och värderingar och vilket 
förhållningssätt personalen har, allt för att vårdtagarna ska känna att de blir sedda för 
vilka de är och bemötta på deras villkor. Verksamheten ska arbeta mer utifrån att följa 
upp de insatser som ges och utvärdera hur insatserna genomförs på bästa sätt. Vilket 
innebär mer kontroll av insatserna som ges enligt värdighetsutredningen 
(Socialstyrelsen, 2008). 
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Om det ytterligare ska definieras hur personalen kan och ska skapa ett värdigt liv kan 
personalen visa hänsyn när det gäller vårdtagarens privata sfär och kroppsliga integritet. 
Att äldreomsorgen värnar och respekterar vars och ens rätt till privat sfär och rätt till ett 
privatliv i olika avseenden. Till den privata sfären hör att personalen ska visa artighet 
och hänsyn eftersom vården ofta utförs i den äldres bostad. Rätten till ett skyddat 
privatliv skyddas genom sekretesslagen (SFS 2009:400). Verksamheten ska bara ha så 
mycket information så att personalen kan ge en god vård. Det handlar också om att 
personalen ska handskas med en annans kropp på ett respektfullt och finkänsligt sätt.  
 
Ökat inflytande om hur och när den enskilde ska få hjälp och stöd i boendet genom en 
förändring i Socialtjänstlagen. Ett större fokus på resultat av insatser och uppföljning av 
beslut, och vad som ska uppnås med hjälpinsatsen genom individuella 
genomförandeplaner för att kontrollera att målen nås(SOL 2001:453). 
 

Välbefinnande och bemötande 
 
Vad välbefinnandet beträffar så ska personalen bidra till att vårdtagaren har en känsla av 
trygghet och en upplevelse av meningsfullhet. Trygghet kan vårdtagaren till exempel 
uppnå genom att få stanna kvar i invand miljö även om vårdtagaren inte klarar av allt 
som behöver göras i hemmet. Äldreomsorgen ska kunna stimulera vårdtagarna så att det 
känner sammanhang och helhet i livet. Även samhörighet och gemenskap är viktig även 
om vårdtagaren är kroppslig svag så behöver självkänslan stärkas. Detta kan göra det 
lättare att ta sig igenom den avslutande delen av livet där vårdtagaren även kan behöva 
en professionell samtalspartner. Hänsyn ska också tas till olika kulturer, religioner och 
andra syner på livet. Vad som ger livet meningsfullhet är också livsmod, eufori och lust. 
Stöd och uppmuntran ska personalen ge i sitt dagliga arbete. Ökat välbefinnande är ett 
viktigt mål för äldreomsorgen (Blennberger & Johansson 2010, s. 37-41). En 
värdighetsgaranti, som enbart utlovar garanti för värdigheten inom äldreomsorgen finns 
men räcker inte till. Egentligen borde verksamheten tala om värdegrundsgaranti så att 
alla delar finns med. En värdighetsgaranti är en kvalitetsdeklaration av vad som utlovas 
i en verksamhet, om verksamheten använde sig av ordet värdegrundsgaranti finns en 
större helhet av vad som utlovas i vården (Blennberger & Johansson 2010, s. 42-43; 
SOU 2008:51). 
 
Ett gott bemötande har blivit en nyckelfråga eftersom detta speglar uppmärksamhet, 
lyhördhet och tillit vilket innebär respekt, artighet och hänsyn. Detta gäller både 
bemötande av den äldre och närstående. Vårdtagaren ska ha en skälig levnadsnivå vad 
det gäller ekonomiska resurser. De ska också skyddas mot skada till exempel ska 
vårdtagaren hindras att gå ut i underkläderna om det är vinter ute och vill avvika från 
boendet i denna klädsel. En värdig vård innebär också en värdig död och allt som detta 
innebär. När vårdtagaren drabbats av ett tillstånd av insikt att livet inte pågår för evigt. 
Att personalen då är mer lyhörd för personens önskningar och att vårdtagaren får den 
smärtlindring och vård den behöver (Blennberger & Johansson 2010, s. 32-35). 
 
Att alla som arbetar i äldreomsorgen bör ha ett bemötandeideal och visa respekt, 
artighet och hänsyn i sina möten med andra människor. Medarbetaren ska bemöta 
vårdtagaren på ett jämlikt sätt, vilket får dem att känna sig jämbördiga med personalen. 
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Att ha ett ”lika värde” har en stor del i bemötandet men är långtifrån tillräckligt enligt 
nationella värdegrunden. Ett möte i vården ska också innehålla känslor såsom glädje, 
uppmuntran, vänlighet och tillit och det viktigaste utav allt även humor. Att bemöta rätt 
är en del av att ge den enskilde individen ett välbefinnande i livet och känna en 
meningsfullhet i vem de är och en känsla av att vårdtagaren är någon av betydelse i 
sammanhanget de befinner sig i (Blennberger 2013, s. 117). 
  
Om du i ditt vårdmöte försöker väga in och ge individen en känsla av frihet, kärlek och 
livsglädje kan medarbetaren utveckla en meningsfull känsla för vårdtagaren. Om du ger 
en känsla av frihet och att de äldre är de som bestämmer och att du handlar efter deras 
önskan känner de äldre sig som fria aktörer. Att ge den äldre kärlek får dem att känna 
livsglädje, genom livsglädjen finner vårdtagaren ett egenvärde och att du betyder något 
som individ Därför är bemötandet en så stor del av värdegrunden i praktiken, att arbeta 
för att ge ett välbefinnande är grunden för ett värde (Blennberger 2013, s. 113).  
 

Självbestämmande 
 
När det gäller självbestämmandet och autonomi så har detta en stark ställning i 
Socialtjänstlagen (SOL 2001:453). Vårdtagaren kanske inte alltid kan bestämma själv 
till exempel om han eller hon drabbats av demenssjukdom. Då är det snarare en 
individanpassning och delaktighet i beslut och insatser som gäller för ett värdigt liv. 
Självbestämmandet behöver också kompletteras med delaktighet. Delaktighet handlar 
om samspel, delat ansvar och ömsesidig påverkan. I äldreomsorgens vardag kan det 
uppstå situationer där personalen med lyhördhet och finkänslighet behöver påverka de 
äldre eller deras närstående. Detta för att de äldre eller deras närstående inte alltid har all 
kunskap som till exempel personalen på ett äldreboende har. Den vård som utförs ska 
hålla god kvalitet. Här kommer mycket av det arbete som har med att vården ska bli 
bättre och som fortgår hela tiden inom verksamheten (Blennberger, & Johansson 2010, 
s. 25-41). 
 

Stöd och hjälp till implementering av nationell värdegrund 
 
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter 
som utför äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har som uppgift att 
informera om den nationella värdegrunden och hjälpa till med implementering av 
värdegrunden och ett stimulansbidrag ges enligt regeringens proposition (SOU 
2008:51). 
 
Material för att hjälpa till med implementering har utformats för att underlätta arbetet att 
föra in värdegrunden i verksamheten (Socialstyrelsen, 2012). Det kan få konsekvenser 
för utföraren om de inte lever upp till vad som står i den nationella värdegrunden. Det 
finns en ny del i lagen (SOL 2001:453) som innefattar att den enskilde rätt till ersättning 
om vårdtagaren inte får verkställt beslut om bistånd inom skälig tid efter beslut inte fått 
sin hjälpinsats som utlovats. Nationella instrument ska utformas för att 
biståndsbedömare lättare ska kunna bedöma alla på samma sätt, så att alla ska ha lika 
rättigheter i sina biståndsbeslut. Det ska inte vara någon skillnad var du än bor. Tidigare 
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har skillnader i besluten kunnat ses. Utövare av vård och omsorg ska kunna visa vad de 
står för och vad som kan förvänts av dem i deras utförande av vård. Utredningen 
bedömer att olika värdighetsgarantier kan utlovas oavsett vem det är som utövar den 
(SOU 2008:51). 
 

Etik 
 
Etik handlar om centrala värden och normer i livet, hur vi ska bäst ska leva vårt liv och 
vad som är ett gott liv (Sandman & Kjellström 2013, s. 74). 
Verksamheten får ta hänsyn till organisationens etik, som vägleder till enighet i 
verksamhetsinriktning och samarbetsprinciper. Yrkesetiken, som medarbetarna har i det 
yrke som utövas så att alla yrkesutövare inom samma yrke följer samma principer när 
det gäller bemötande av kunder, klienter och patienter. Hänsyn får även tas till den etik 
och moral som medarbetaren har lärt sig  och förvärvat under sitt liv. En enhetschef bör 
lära sig att se ett steg längre och reflektera över vad konsekvenserna kan bli. Att ställa 
sig den frågan som enhetschef kan motverka många etiska dilemman innan de har 
uppstått så att inte medarbetarna känner sig kränkta eller felaktigt behandlade. Genom 
att arbeta med att implementera etiskt tänkande i äldreomsorgen skapar enhetschefen en 
förbättrad arbetsmiljö. Detta gör att medarbetarna får en ökad trygghet i sin yrkesroll 
och att kvalitén i deras arbete blir bättre, effekten av detta blir då att vårdtagarna får ett 
ökat förtroende för medarbetarna. Detta gör att insatserna främjar verksamheten 
(Philipsson 2004, s. 15). 
 
Etiken i organisationen bygger på att verksamheten har klara värden i sin ledning. På 
dessa värden bygger enhetschefernas organisations etik. Verksamheten skapar normer 
och regler hur medarbetaren ska vara, dessa värden ska också stämma med 
medarbetares och enhetschefers personliga etiska uppfattningar. De regler och normer 
som verksamheten har som värden skall även fungera i yrkesutövandet och utgöra en 
grund i verksamheten (Philipsson 2004, s. 29).  
Det är viktigt att arbeta för att bibehålla de värden enhetschefen har som ledare för att 
utöva ett bra jobb och värna om sina medarbetare och vårdtagare i verksamheten för att 
nå bästa möjliga omvårdnad. Genom att följa verksamhetens grundläggande värdegrund 
i sitt arbete skapar enhetscheferna en trygg arbetsgrund att följa både för den enskilda 
individen. Att skapa kulturen på boendet och ett riktmärke åt sina medarbetare ger en 
påverkan på hur medarbetaren fungerar gentemot vårdtagare och deras närstående i 
olika situationer. Har medarbetarna en värdegrund på arbetsplatsen att stödja sig på, så 
hjälper detta medarbetaren att söka svar i när de är osäkra i sina moraliska handlingar 
(Sandman & Kjellström 2013, s. 74). 
 
Kommunikation och moral är två aspekter som är sammanvävda. Hur du kommunicerar 
speglar din moral, du tolkas genom hur du pratar och visar vem du är genom ditt 
kroppsspråk. Det är därför viktigt att enhetschef och medarbetare tänker över vilket 
budskap de ger eller visar i sitt sätt att vara. Om du har en annan människosyn än vad du 
bör ha i ditt yrke eller att du blivit påverkad av en personlig händelse som skett så måste 
du reflektera över detta så att det inte visar sig i ditt arbete (Arlebrink 2013, s. 118).  
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Ledarskap  
 
I den nationella värdegrunden som tagits fram för äldreomsorgen så finns det ett 
vägledningsmaterial som kan användas på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar. 
Enhetschefer i äldreomsorgen ska implementera den nationella värdegrunden hos sina 
medarbetare med hjälp av verksamhetschefer ovanifrån. Detta enligt Socialstyrelsens 
rekommendation (Socialstyrelsen 2012). 
Detta gör att ledaren för organisationen får en viktig roll i införandet av materialet och 
har i sin uppgift att se till att arbetet planeras och genomförs med all personal som 
arbetar i verksamheterna (Blennberger & Johansson 2010, s. 70-73). 
 
Ett värdebaserat ledarskap är en viktig aspekt för ett rätt etiskt handlande i en 
organisation, att enhetscheferna handlar efter de ramar och begränsningar 
enhetscheferna har och att enhetscheferna utgår ifrån rationella val i sitt handlande 
enligt Philipsson (2004, s. 43). Denna är också en viktig grund när det gäller 
implementeringen av den nationella värdegrunden. 
Att låta sig styras efter etisk grund och se till ett jämlikt tänkande i sitt ledande inom 
äldreomsorgen får ledarskapet att ses som ett sunt ledande. Som ledare bör du bygga 
upp mål och normer som du i ditt arbete utgår ifrån och genomföra uppföljningar och 
utvärdera om verksamheten nått målen. Att i sitt arbete fokusera på vad det är ledaren 
eventuellt vill förändra och göra saken till ett mål för alla, och inte binda upp vid en 
enskild individ (Philipsson 2004, ss. 41-44). 
Genom att aktivt utbilda och kompetensutveckla verksamhetens medarbetare och för att 
få dem att stanna på arbetsplatsen så ger kompetensutveckling en känsla av att betyda 
något och att känna delaktighet i arbetet. När enhetschefen rekryterar medarbetare kan 
enhetschefen se till att nya medarbetare ska passa in i verksamhetens värdegrund och 
kultur på arbetsplatsen, enhetschefen bör se till vilka styrkor verksamheten behöver i 
arbetsgruppen och vem som passar i arbetsmiljön. En enhetschef ska vara positivt 
inställd till att pröva på förändringar i verksamheten och vägleda medarbetare till etiskt 
tänkande och vara uppmuntrande i sitt ledarskap(Philipsson 2004, s. 44). 
 
Ett ledarskap som öppnar för ett samarbete och kommunikation mellan alla parter ger 
ett värdegrundande arbetssätt (Philipsson 2004, s. 54). Att få en ökad förståelse för sin 
omgivning gör att det blir en arbetsmiljöpåverkan även för medarbetarna i 
äldreomsorgen. 
En arbetsplats där ledarskapet står för tydliga mål och förväntningar skapar ett förbättrat 
samarbete och kommunikation på arbetsplatserna (Blennberger & Johansson 2010, s. 
69). 
Att ledarskapet är viktigt i detta sammanhang är något som organisationen behöver se 
som högsta prioritet, det är viktigt att kunna se var en insats behöver göras innan något 
felar i verksamheten. En begränsning i arbetet kan vara försummelse av det sociala 
sammanhanget om enhetschefen inte upprätthåller det sociala och kulturella kulturerna i 
organisationen. Att framstå på fel sätt gör att enhetschefen mister medarbetarnas 
respekt, vilket kan medföra problem i arbetet som ledare (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 
366).  
Ett bra ledarskap handlar om att skapa och upprätthålla gemensamma tolkningar och 
föreställningar som ska vara en förebild för organisationens medarbetare genom att 
upprätthålla regler (Alvesson & Svenningsson 2007, s. 309). 
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Att utbilda ledare inom vård i etik är viktigt för att framstå som ett bra exempel för dina 
medarbetare, att de visar hur ledaren ska vara och föregå med ett gott exempel enligt 
forskning (Gallagher & Tschudin 2010, ss. 224-227).  
 

Implementering 
 
Vid varje implementering så sker en förändringsprocess. Initiativet till den nationella 
värdegrunden tillkom, genom en ny lagstiftning i Socialtjänstlagen (SOL 2001:453). 
Förloppet och resultatet av den planerade förändringen är mycket beroende av var och 
hur behovet har uppstått (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 188). Förändringen 
med att införa den nationella värdegrunden är av tvingande karaktär eftersom den är 
lagstiftad och kommer utifrån och inget som går att påverka (SOU 2008:51). 
 
När ledaren startar en förändring så börjar ledaren med att granska och ifrågasätta någon 
del av verksamheten till exempel arbetsmetoder. Nästa steg är att kartlägga vilka 
problem eller behov som ska prioriteras och hur förändringsarbetet ska genomföras. Vid 
en lyckad förändring får både gruppen och den enskilda individen en självinsikt och 
motivationen ökar när medarbetaren ser meningen med en förändring. Vid en förändring 
är det viktigt med bra information och en god kommunikation. Vid genomförande- eller 
implementeringsfasen så träder medarbetarna in i experimentstadiet. När gammalt och 
nytt ska integreras så är det bra att ställa sig frågorna vad medarbetarna ska sluta att 
göra, vad ska medarbetarna fortsätta att göra och vad nytt ska medarbetarna börja med? 
Den viktigaste och kanske svåraste är att medarbetarna ska sluta med något som har 
gjorts under en lång tid (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 188-194 ). 
 
Några fallgropar som finns i förändringsarbetet är att det går för långsamt och det tar för 
lång tid mellan idé och praktisk handling. Lika farligt är om det går för fort och 
medarbetarna känner sig överkörda på grund av bristande inflytande och att 
medarbetarna inte hinner med det som förväntas. Motivationen minskar då i samma takt 
som missnöjet ökar. En fas som verksamheten kommer in i efter ett tag innebär 
stabilisering och integration. Denna fas blir allt mer sällsynt i verksamheterna eftersom 
oftast ett ständigt förändringsarbete pågår. Arbetet med den nationella värdegrunden är 
ett ständigt förändringsarbete då den ska leva vidare i verksamheten genom diskussioner 
med mera. Vid implementering så finns det alltid krafter som strävar emot och krafter 
för en förändring. Vid en förändring bör verksamheten vara stabil då detta ger bättre 
förutsättningar för att förändringsprocessen ska bli lyckad (Lennéer Axelsson & 
Thylefors 2005, s. 188-194). 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Äldreomsorg ska styras och baseras på etiska värden och normer. Då detta är viktigt för 
att skapa goda förutsättningar för vårdtagarna men också för medarbetarens arbetsmiljö. 
För att skapa förutsättningarna har Socialstyrelsen tagit fram en nationell värdegrund att 
använda sig av i arbetet, denna är även lagstadgad i Socialtjänstlagen. 
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Att vara enhetschef i äldreomsorgen innebär ett ansvar över att det bedrivs arbete i 
verksamheten enligt nationella värdegrunden. Samtidigt som den dagliga verksamheten 
ställer krav på enhetschefen. Detta kan försvåra implementeringen och användningen av 
den nationella värdegrunden på ett systematiskt sätt. I vilken utsträckning och hur 
enhetscheferna har implementerat och använder sig av nationella värdegrunden och om 
de skapas förutsättningar för dem. Vilka konsekvenser får det och hur påverkas 
verksamhet ska också undersökas. 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter enhetschefer har av implementering 
och användning av nationella värdegrunden inom äldreomsorg. 
 

Frågeställningar 
  
Hur gör enhetscheferna för att implementera värdegrunden? 
 
Hur använder enhetscheferna sig av värdegrunden i verksamheten och hur påverkar det 
verksamheten? 
 
METOD  
 
I uppsatsen har en kvalitativ metod använts och intervjuer gjorts, för att få en mer nära 
kontakt med respondenterna. Intervjuernas svar kommer förhoppningsvis att ge en bild 
av hur chefernas arbetssituation ser ut och för att fånga deras erfarenheter och se den i 
sitt sammanhang på arbetsplatsen, då detta kan ses som en användbar metod för att nå 
syftet med studien (Friberg 2006, s. 32; Graneheim & Lundman 2008, s. 164). I en 
kvalitativ metod går det också bättre att fånga och belysa erfarenheten hos 
respondenterna i fenomenet som söks (Graneheim & Lundman 2008, s. 169).  
”Sanningen finns i betraktarens ögon” och detta är vägledande inom kvalitativ tradition 
(Graneheim & Lundman 2008, s. 160). 
 
Frågorna som använts är presenterade i en intervjuguide enligt Bilaga 3. Som 
sammanställts genom att utgå ifrån de teman som är viktiga för att inte tappa fokus på 
ämnet och få en bredare bild av det som intresserar oss. 
 

Data 
 
Verksamhetscheferna fanns presenterade på respektive kommuns hemsida på Internet. 
Därefter tillfrågades verksamhetscheferna via brev om intresse av att delta i vår 
undersökning. I försändelsen som skickades ut fanns också ett svarskuvert och brev där 
de kunde returnera sitt svar om de var intresserade att delta.  
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När respons på intresse och godkännande för deltagande kommit in togs kontakt med ett 
antal respondenter, enhetschefer för deltagande i studien. 17 e-mejl skickades direkt till 
olika enhetschefer och ett till verksamhetsansvarig för att vidarebefordras till dennes 
anställda enhetschefer. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte och hur planerna 
såg ut för genomförandet och för vilket ändamål (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 87-88) 
där fanns också en bilaga med frågorna (Bilaga 2). 
 
Enhetscheferna som intervjuades arbetar i verksamhet ifrån två olika kommuner. 
Urvalet har gjorts utifrån deras chefspost på mellannivå. 
Enhetschefernas arbetsplats var alla särskilda boenden inom äldreomsorgen. 
De som anmälde sitt intresse var fem kvinnor en man och hade en ålder mellan 40 - 64 
år. De har varit yrkesverksamma i sin nuvarande tjänst som enhetschef mellan 0 - 25 år. 
Det är tre representanter ifrån varje kommun. 
Det föll sig så att de respondenterna som anmälde sitt intresse var de som intervjuades. 
Då det inte gick att välja så blev det ett bekvämlighetsurval som ligger till grund för 
studien. Detta även då fler verksamhetschefer gett sitt godkännande till studien, var det 
få som anmälde sitt intresse att delta. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval är inte 
den bästa metoden vid en studie, då syftet är att få ut mesta möjliga information från ett 
fåtal respondenter. Bekvämligheturval är ett lätt sätt att finna respondenter på när du 
söker dem i en specifik yrkesgrupp (Polit & Beck 2012, s. 276). 
 

Datainsamling 
 
Intervjuguiden som studien utgår ifrån enligt Bilaga 3 bygger på flera frågor, som 
ställdes till alla deltagare. När de var besvarade så kunde det ställas följdfrågor som 
klargjorde otydliga svar och utveckla andra frågor. Intervjun kan mer liknas vid ett 
vardagligt samtal. Intervjun har påbörjats med fria frågor om bakgrund bland annat för 
att skapa en relation med respondenten, detta öppnar upp för att samtalet kan löpa friare 
och inte vara så spänt (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 248-250). 
Därefter fortsatte intervjun med frågor som bygger på tema om värdegrund. Genom att 
bygga frågorna utifrån temat kan intervjuaren lägga till frågor som passar utifrån svaren 
som ges. Detta kan ge intervjuarna en inblick i ämnet som inte fanns ifrån början, detta 
kan leda till nya upplevelser hos intervjuaren(Graneheim & Lundman 2008, s. 165). 
 
Intervjuerna pågick under 30-60 minuter beroende på hur mycket enhetscheferna har 
haft att säga om ämnet och sina upplevelser. Intervjuerna har spelats in för att det inte 
ska missas något som sades under intervjuerna. Under intervjun har båda ansvariga för 
studien närvarat för att inget skulle förbises (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 194-195).  
 
Därefter har materialet som samlats in transkriberats ner ordagrant vad som sagts i 
intervjuerna, enkelt radavstånd användes och materialet består av 38 sidor transkriberad 
text. Därefter har arbetet fortsatt med att koda materialet och dela upp det utifrån olika 
kategorier som kommer att presenteras under resultatet. Kategorierna som de olika 
koderna kommer att få kommer att belysa innehållet i fenomenet som beskrivs 
(Graneheim & Lundman 2008, ss165-167). 
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Dataanalys  
 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera de sex intervjuerna (Graneheim 
& Lundman 2008, s. 159). Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter 
mellanchefer har av implementering och användning av nationella värdegrunden inom 
äldreomsorg. I en innehållsanalys är det viktigt att ha en medvetenhet om respondentens 
historia och erfarenhet i yrket och vilken vårdkultur som finns runt respondenterna 
(Graneheim & Lundman 2008, s. 160). Att analysen får en helhetsbild av det som 
resultatet visar är viktigt i studien. 
 
Utskrifterna har av oss lästs igenom ett flertal gånger, och reflekterade tillsammans över 
materialets innehåll. En innehållsanalys är bra att göra för att söka variationer eller 
likheter i materialet som samlats. 
För att enklare kunna hitta till de olika svaren och till vilket område det berör var valet 
att markera texten i olika färger för att snabbare hitta de resultat som till slut kan ses 
som de som svarar på syftet i sammanhanget. När allt material abstraherats kodas den i 
olika färger för att särskilja materialet. Därefter delades det markerade materialet upp i 
olika huvudkategorier med underkategorier för att lättare kunna redovisa materialet i 
resultatet (Graneheim & Lundman 2008, ss. 163-165). Eftersom respondenterna har 
avidentifierats kommer de att presenteras som respondent 1-6 i resultatet. 
 
Materialet har delats in i tre olika huvudkategorier. Betydelsen av erfarenhet med 
underkategori erfarenhet av ledarskap och medarbetare med erfarenhet av 
förändringsarbete. Utbildning i värdegrund med underkategori chefers utbildning i 
värdegrund och utbildning av personal i verksamhet. Förändring i verksamhet med 
underkategorier problem i arbetsgruppen, relationer, arbetsmiljön och tydlighet, se 
Tabell 1. 
 

Etiska överväganden 
 
Vid intervjuerna ska alla ha samma förutsättningar, intresset ska vara lika vid den sjätte 
intervjun som vid den första och inte tolka in det vi tror oss veta. På inga sätt får 
respondenterna lämnas ut eller namnges vid presentationen av materialet och resultatet. 
Respondenterna har informerats om att sekretessen gäller under hela processen. 
Information om studiens syfte har även getts och de respondenterna som deltager har 
lämnat sitt samtycke, även information om deras rätt att bryta sitt deltagande om 
respondenterna så vill har lämnats enligt Vetenskapsrådet, (2002) se, Bilaga 2. 
När en studie görs finns ett ansvar inför individen och samhället. Ett etiskt ansvar vilar 
på oss som författare och att materialet inte skadar respondenterna på något sätt vilket är 
grunden för forskningsetik. Studien ska vara av god moral och kvalitet enligt 
Vetenskapsrådet (2002).  
 
RESULTAT  

Analysen i undersökning har lett fram till att materialet delats in i tre huvudkategorier. 
De består av betydelsen av erfarenhet, utbildning i värdegrund och förändring i 
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verksamheten dessa tre bildar den röda tråden i studien (redovisas nedan i tydliggörande 
Tabell 1). 
 
Tabell 1. Resultatets huvudkategorier och underkategorier. 
 
Huvudkategorier Underkategorier 
Betydelsen av erfarenhet Erfarenhet av ledarskap 

Medarbetare med erfarenhet av 
förändringsarbete 

Utbildning i värdegrund Chefers utbildning i värdegrund 
Utbildning av personal i verksamhet 

Förändring i verksamhet Problem i arbetsgruppen 
Relationer 
Arbetsmiljön 
Tydlighet 

 

Betydelsen av erfarenhet 
 
Erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och vilken påverkan det har i 
implementeringen av nytänkande i vårdande verksamhet är viktig. Då gammal kultur 
kan vara svår att få bort, vilken effekt då erfarenhet av tidigare arbete med liknande 
projekt tydligt visar sig i resultatet. 
 
Erfarenhet av ledarskap 
 
Erfarenheten som enhetschef och hur den nationella värdegrunden används i 
verksamheten har ett samband. Detta är något som visar sig i denna studie genom 
synsättet man har på den nationella värdegrunden i vårdande verksamhet. 

Erfarenheten av ledarskap bland de enhetschefer som har intervjuats var väldigt 
varierande från att ha arbetat i kommunen som enhetschef i över 25 år till att nyss ha 
tillträtt sin första tjänst som enhetschef.  

Hur lång erfarenhet enhetscheferna har kan påverka hur de använder sig av den 
nationella värdegrunden i sitt arbete. De som har arbetat med liknande frågor tidigare 
ser inte detta som något revolutionerande men ett bra verktyg att arbeta med i sin 
verksamhet. Att den nationella värdegrunden är lagstadgad ser både de som har lång 
erfarenhet och de som har kortare erfarenhet som en fördel då det är lättare att få 
vårdpersonalen motiverad då den är lagstadgad och upplevs ha mer dignitet. 

 

”Alltså det som är skrivet i värdegrunden och värdegrundslagen och det här finns ju 
redan i portalparagrafen i Socialtjänstlagen. För mig blir det inte något 
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revolutionerande nytt egentligen. Värdegrunden blir att sätta fingret på och kanske lite 
tydligare det som kanske redan Socialtjänstlagen står för.” – Respondent 1 

 

Medarbetare med erfarenhet av förändringsarbete 
 
Har medarbetaren arbetat länge inom samma verksamhet så har han/hon också fått 
erfarenhet av förändringsarbete som sker kontinuerligt. Medarbetaren har varit med om 
förändringar förut och kanske inte sett att det lett till något bättre. Grupper uppstår som 
inte är så positiva att börja med någon förändring alls, anser sig inte ha tid med detta 
och är inte närvarande vid obligatoriska möten. 

 

”Det svåra har varit att inte folk har förstått att det är en obligatorisk utbildning. Att 
man inte kommer när man blir kallad till de här grupperna som man är med i och att 
man struntar i det hela och att man inte förstår vikten i det. – Respondent 6 

 

Utbildning i värdegrund 
 
Hur utbildningen har sett ut för enhetschefer och medarbetare har varit varierande i 
olika kommuner och arbetsplatser. Intervjuerna har fångat olikheterna och vilken 
påverkan det haft i arbetet med den nationella värdegrunden. 
 

Chefers utbilning i värdegrund 
 
Introduktionen av enhetschefer i ämnet har varit väldigt olika en del har fått möjligheten 
till en högskoleutbildning i värdegrund på 7,5högskolepoäng, och därefter även en 
fortsättningsutbildning. Medan andra enhetschefer fått en 1-dagars utbildning med 
föreläsning i ämnet. Den ena kommunen har erbjudit alla sina enhetschefer att delta i 
högskolans värdegrundsutbildning under arbetstid, i den andra är detta inget som 
erbjudits. 
 
”Ja jag har fått en endags utbildning för något år sedan, kommer inte riktigt ihåg när! 
Det var två män som ligger bakom den här nya värdighetsgarantin, vi kommer inte ihåg 
vad de heter. Så det var en heldag med dem.” – Respondent 3 
 

Att utbilda sig i den nationella värdegrunden har blivit en inspirationskälla för 
enhetscheferna. Att få tillgång till djupare kunskap i ämnet, har ökat förståelsen. Genom 
utbildningen har möjligheter funnits som att kunna diskutera med andra enhetschefer 
genom diskussionsforum och på träffar, möjligheter att dela tankar med andra 
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enhetschefer ger en djupare reflektion. Att utbildningen finns ses som en stor tillgång 
för enhetscheferna.  

 

När enhetscheferna väl lärt sig innebörden av den nationella värdegrunden blir 
införandet så mycket lättare och att styra verksamheten efter den. Att se möjligheterna 
som finns genom att arbeta utifrån vårdtagarnas önskningar och utgår från deras 
levnadsvillkor och att det inte är enhetschefens eget påhitt gör allt så mycket lättare för 
att förstå då det är lagstiftat. Att leva upp till de riktlinjer som finns ger en bättre 
struktur i den vårdande verksamheten och även i medarbetarens arbete. 

 

Utbildning av personal i verksamhet 
 
I utbildningen av medarbetarna har en värdegrundshandledare eller samtalsledare utsetts 
i de undersökta kommunerna. Olika benämningar finns på medarbetaren som fått 
uppgiften att implementera materialet. Enhetscheferna har valt ut dessa medarbetare och 
dessa har fått utbildning i nationella värdegrunden och kunskap i att kunna hålla i 
cirklarna. Det är av stor vikt att dessa fått lära sig att hålla i studiecirklar och kan 
tekniken att implementera. Även att den som valts ut som 
samtalsledare/väregrundshandledare ska ha ett egenintresse i ämnet och vara lämpad att 
hålla i uppgiften som cirkelledare. Att lära personalen om den nationella värdegrund 
och omsätta den i praktiken är något som tar tid. 
 
Materialet som har använts under utbildningarna har tagits från Socialstyrelsens folder 
som getts ut. Detta för att få personalen att reflektera utifrån egna händelser och 
eventuella problem. Genom att ta upp egna problem som finns på arbetsplatsen har 
samtalsledarna lyckats engagera personalen i problematiken och de har kunnat se 
problemet och tillgodosett sig utbildningstillfällena på ett bra sätt som är tydligt för 
dem. Det är viktigt att diskutera saker som kanske känns obehagliga för personalen som 
om hur det ska hanteras om exempelvis någon inte vill duscha. Att alla får möjlighet att 
reflektera och lära sig hantera alla arbetsuppgifter. Som enhetschef går det inte att få en 
fungerande verksamhet om det bara är en i personalgruppen som kan utföra vissa 
sysslor, utan flera medarbetare måste kunna hantera samma uppgifter. Och att 
medarbetaren hela tiden ser utifrån vårdtagarnas perspektiv med den enskilde i fokus i 
arbetet. 
 
Hur den fortsatta utbildningen för arbetsgruppen kommer att fortgå känns väl planerad 
för personalen på en del av arbetsplatserna. I vissa verksamheter har det blivit problem 
med utbildningen på grund av att stora delar av de anställda bytts ut. I annan 
verksamhet har även engagemanget från personal blivit ett problem när de inte kommit 
på de planerade träffarna. Det är svårt att motivera medarbetare som saknar förståelse 
för vad förändringen innebär. 
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”Det är ungefär nästan ett år sedan men vi har ju planerat den innan men nu är vi ju 
igång med grupperna här nu i år. Vi började i höstas men vi fick göra en nystart igen 
för de kom inte.” – Respondent 6 

 
Upplägget utav utbildning i nationella värdegrunden ser ut på samma sätt överallt, det 
planeras två till tre träffar per termin som enhetscheferna uttrycker det. Medarbetarna 
ska ha närvarat vid minst två tillfällen utav dessa, det vill säga att det är obligatoriskt för 
alla medarbetare och inget man kan välja att inte medverka i. 
 
”Alla ska delta minst två gånger per termin. Att man har ett riktigt ordnat möte som 
man då har. Då har de ju tillfällen att prata om det här med t.ex. duschning eller vad 
det nu är. Det har blivit så tycker jag att man pratar mycket mer om det som man utför 
och om sakerna och inte bara på mötena utan man tar upp när det är sådant som inte 
känns bra. Och om man har funderingar så lyfter man dem.” – Respondent 2 
 
På ett par av äldreboendena som besökts har enhetscheferna gjort en nystart av arbetet 
med värdegrunden. Och för att inspirera personalen tar enhetscheferna med 
medarbetarna på studiebesök till ett boende som arbetat med värdegrunden lite längre, 
för att inspirera medarbetarna i nytänkande och visa hur det ska fungera i verksamheten. 
 
”Vi har varit i veckan på …….., det var ………… personal och ……… har varit på 
studiebesök eller första gruppen var där för de kan inte ta emot så många. Så vi får åka 
dit i mindre grupper. Det är bra att se hur de jobbar salutogent. Sedan 2011 har det 
varit mycket. De var väldigt positiva. De sa ”Nu sätter vi igång!”.  Det är bra att se och 
lyssna på andra undersköterskor.” – Respondent 6 

 

Förändring i verksamheten 
 
Vad som har hänt i verksamheten efter att enhetschefen infört den nationella 
värdegrunden och hur har personalgruppen reagerat på förändringar. Vilken effekt har 
implementeringen medfört och vad har förändrats i den vårdande verksamheten. 

 

Problem i arbetsgruppen 
Det har kommit fram att om inte arbetsgruppen är enig så kommer medarbetarna inte så 
långt i arbetet och är det problem på arbetsplatsen så måste dessa lösas först. Det finns 
turbulens i arbetsgrupper som måste lösas innan och om det har varit många som slutat 
och ny personal som har anställts så påverkar detta också arbetet med den nationella 
värdegrunden. Detta försvåra implementeringen av den nationella värdegrunden och det 
fortsatta arbetet i verksamheten med den nationella värdegrunden. 
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”Just den här sidoeffekten är en sidoeffekt som vi då som chefer vill ta tag i och få till 
samtidigt då så med att vi då har fått en liten personalgenomströmning alltså personal 
har slutat och vi nyrekryterar så har vi det på vår agenda att börja föra upp den här 
diskussionen värdegrund för våra boenden och hur ser vår värdegrund ut då för oss 
som personal. Den ligger på bordet men vi har inte gått ut med den eller stämma av den 
eller ta upp den så att säga.” – Respondent 1 

 

En  faktor som påverkade implementeringen var om det fanns problem inom 
verksamheten. Att vända på denna process har inte varit helt lätt, enhetscheferna får lära 
medarbetarna att samarbeta och samverka med varandra, att ha brukarna i fokus och hur 
medarbetarna är i sitt bemötande. I andra verksamheter var införandet nästan 
problemfritt. Implementeringen utfördes av specialutbildad personal som handplockats 
för uppdraget. Ett uppvaknande sker och arbetsplatserna börjar reflektera allt mer. 
Grupper som sa sig ha lyckats komma en bit på väg, hade inte varit utan problem. Även 
där var en längre bakomliggande process som låg bakom med problem med både 
medarbetare som slutat och engagemang i arbetet. 
 

Relationer 
 
Spontana diskussioner uppkommer allt oftare mellan medarbetarna. Det kommer upp 
saker som rör den nationella värdegrunden och medarbetarna diskuterar med varandra. 
Arbetet med den nationella värdegrunden är något som sammanför arbetsgruppen och 
ger en gemensam sak att arbeta för. Det får även medarbetarna att stråla samman i saker 
de kanske inte tidigare sett hos varandra, och ställer sig frågor om hur andra löser en 
viss problematik som många kanske har och medarbetarna diskuterar med varandra. 
Genom att se utifrån nya perspektiv får ofta människor att se ur en ny synvinkel och ge 
dem en annan bild av det som tidigare varit givet att vara på ett visst sätt. Fokuseringen 
på arbetet med den nationella värdegrunden kan automatiskt lösa problem mellan 
medarbetare då det tillför nytänkande i verksamheten. 

 

”Värdegrunden har lite enklare ord. Till exempel befinnande vad är det? Ett värdigt liv. 
Vad är det? Du kokar ner det till två ord som du sedan kan ha en diskussion runt och 
som du litegrann kan knyta till dig själv. Vad är ett värdigt liv för mig? Vad är 
välbefinnande för mig? Hur skulle jag tänka där? Ja, det ger mig ett lite bättre 
instrument i den sociala dimensionen egentligen.” – Respondent 1 

 

Arbetsmiljön 
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Att som enhetschef se sina medarbetare växa, och ta till sig kunskap, är ett lyft för 
verksamheten och medarbetarna. Enhetscheferna säger sig även ha sett eller ha som mål 
att de anställda ska ha ett ansvar gentemot varandra som arbetstagare. Att då även kunna 
få en önskad effekt i arbetsmiljön på arbetsplatserna. 

 

”Jag tycker att den har påverkats positivt, även att de tar bättre hänsyn till varandra 
också” – Respondent 2  

 

Tydlighet 
 
Genom att den nationella värdegrunden är lagstadgad så tydliggörs den. Medarbetaren 
vet vad som gäller och genom arbetet med gruppdiskussioner görs den lättare att förstå 
och koppla till vardagliga situationer. 

Enhetscheferna anser att styrningen i verksamheterna inte har ändrats men att det har 
blivit tydligare för alla både medarbetare och enhetschefer. Den har ju alltid funnits där 
men inte på samma sätt för medarbetaren. Att den nationella värdegrunden med 
tydligare ord, utvecklat delar av Socialtjänstlagen för att förtydliga och vad som finns i 
åtanke med lagstiftningen. 

”Jag tycker att det har blivit lättare, det har blivit betydligt lättare. Och när man väl 
har gjort sin egen resa och kommit fram till att det här är ju en till att styra 
verksamheten igenom. Allt blir ju lättare när man går igenom brukarnas önskningar 
och det sker på deras villkor, då är det ju ingenting som vi kommit på. Det blir ju då 
ingenting som jag har hittat på utan det här är ju lagstiftning. Och vi måste leva upp till 
det här. Det är ju ingenting att diskutera. Allt blir mycket tydligare.”– Respondent 2 

 

DISKUSSION  

 

Metoddiskussion  
 
Det främsta målet med studien var att undersöka hur enhetschefer implementerade den 
nationella värdegrunden och deras erfarenhet av användande av nationell värdegrund i 
enhetschefernas verksamhet, och att göra en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna 
som utförts. Genom att göra en innehållsanalys är det så nära texten som möjligt och 
genom att kategorisera så ökar våra förutsättningar att se sammanhang och mönster i 
material för att nå målet med studien (Graneheim & Lundman 2008, s. 171). 
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De enskilda intervjuerna genomfördes genom att besöka respondenterna. För att skapa 
bättre förutsättningar och minska den tid som de måste avsätta för intervjun. Att kunna 
följa upp med följdfrågor under intervjun var mer eller mindre en nödvändighet för oss 
då det inte gick att förutse vad som skulle komma upp i ämnet och vad som skulle få 
samtalet att flyta på helt naturligt. Vid några intervjuer så kom samtalet helt ifrån ämnet 
men att avbryta var inget alternativ för vad samtalet kunde leda visste ingen. Detta 
gjorde att vissa av intervjuerna blev ganska långa och informationen som framkom inte 
var en större mängd information än i de kortare intervjuerna. Det var även svårt att inte 
ställa ledande frågor (Graneheim & Lundman 2008, s.165). 
 
Det blev en bra inblick i verksamheterna när intervjuerna av enhetscheferna skedde på 
plats. Att intervjuerna skedde på enhetschefernas arbetsplats kan vara orsak till att det 
gick ganska lätt att få sex enhetschefer att ställa upp på intervju. Att träffa dem i en för 
enhetscheferna känd miljö gjorde att respondenterna kunde känna sig bekväma i miljön. 
Att ses i en känd miljö kan få respondenter att känna sig säkrare och lättare och öppna 
upp sig och känna förtroende för intervjuarna (Thoren-Jönsson 2008, s.113). Tiden 
började tyvärr kännas knapp och möjlighet att invänta fler respondenter fanns inte, så att 
göra ett mer strategiskt urval var inte möjligt. Om ytterligare en studie skall göras skulle 
det vara en fördel att göra ett mer strategiskt urval av respondenter (Graneheim & 
Lundman 2008, s.164). 
 
När det inte var mer än sex enhetschefer att intervjua så framkom snabbt en känsla om 
vilka problem som återkom på arbetsplatserna. Vilket gjorde att det blev en informativ 
intervju och det framkom vad som var viktigt för både enhetscheferna och personalen i 
arbetet med den nationella värdegrunden. Det gick efter mycket diskussion och 
funderande att koda upp materialet som samlats i intervjun. Materialet kodades utifrån 
likheter och skillnader och kategoriserades sedan upp i åtta underkategorier för att 
senare kategoriseras i tre huvudkategorier enligt Graneheim & Lundman (2008, ss. 165-
167). 
 
Valet av metod i denna studie passade syftet och har varit bra att arbeta utifrån, då det 
finns mycket kunskap i ämnet. Fler intervjuer hade kunnat ge en bredare och djupare 
kunskap i ämnet, som att respondenterna hade kunnat dela med sig av sin erfarenhet av 
implementering i verksamhet. Vilket hade kunnat ge studien ett rikare resultat 
(Graneheim & Lundman 2008, s. 164).  
 
I slutet av intervjun när alla frågor var avklarade slappnade enhetscheferna av lite mer 
och det kunde komma nya kommentarer som hade hört hemma under frågorna men att i 
detta läge tala vidare på ämnet var lätt då det fortfarande var ett aktivt samtal som 
pågick och tidigare frågor utvecklades under nya former(Carlstedt & Forssén 2008, s. 
61).  
 

Resultatdiskussion 
 
Av undersökningen framkom tre övergripande kategorier av innehållet i intervjuerna. 
De kategorierna var betydelsen av erfarenhet detta ämne belyser kategorin erfarenhet av 
ledarskap och medarbetare med erfarenhet av färändringsarbete. Utbildning i 
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värdegrund som var den mest övergripande delen i resultatet, består av enhetschefers 
utbildning i nationell värdegrund och utbildning av personal i nationell värdegrund. Den 
tredje kategorin var förändring i verksamhet med underkategorierna problem i 
arbetsgruppen, relationer, arbetsmiljön och tydlighet. 
 
När den nationella värdegrunden implementerades i verksamheterna framkom det att 
verksamheter haft problem med att få personal engagerade. Även faktorer som att andra 
organisatoriska problem har påverkat införandet av den nationella värdegrunden. Att 
implementera den nationella värdegrunden innebär till viss del att som enhetschef måste 
motivera alla för att få medarbetarna att känna delaktighet i arbetet. För människor som 
eventuellt har jobbat länge eller har svårt att ändra sin tankegång, kan det bli en 
kulturkrock med den ”nya” nationella värdegrunden. Detta gör att det kan ta längre tid 
att motivera medarbetarna och vända det till något positivt i arbetet (Lennéer Axelsson 
& Thylefors 2005, s. 22 ). Ibland kan ju detta ses som en rädsla hos vissa individer, då 
medarbetarna kanske är rädda för att bli medvetna om att något de kanske gjort är eller 
har varit fel. Eller att medarbetarna behöver bygga upp sin egen självkänsla och bli 
säkra på sin sak (Alvesson & Svenningsson 2007, ss. 357-360 ). Att ta till sig ny 
kunskap kan för en del människor vara svårt, medarbetarna vill arbeta som de alltid har 
gjort och tappar därför det nya lätt och faller tillbaka i gamla rutiner. Genom att skapa 
nya rutiner blir det en uppdatering och en form av påminnelse i arbetet man gör 
(Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 194 ). 
 
Att lägga över ansvaret ifrån enhetschefen till specialutbildad personal för 
implementering utav nationella värdegrunden gör att arbetet inte blir så betungande för 
enhetsansvarig. Att ge en i personalgruppen ansvar för att utbilda kan inspirera de andra 
och kanske se att arbetet med värdegrunden ligger närmare dem och kanske inspirerar 
till lyhördhet och nyfikenhet hos personalgruppen. Samtalsledare hamnar lätt i utsatta 
lägen. Det är då viktigt att samtalsledaren har stor erfarenhet, kunskap kombinerad med 
självkännedom och en bra självkänsla. Allt detta kombinerad med att du ska kunna se 
sig själv som en i arbetsgruppen (Pertoft & Larsen 2003 s, 49). 
 
Enhetschefen kan då ägna sig åt sitt egentliga uppdrag, men ändå finnas som ett stöd för 
medarbetarna om det är något de funderar över. Enhetschefen har ju ändå det yttersta 
ansvaret att den nya lagen följs. 
Som författare till denna studie går det inte låta bli och undra över hur det kommer sig 
att utbildningen av den nationella värdegrunden skiljer sig så för enhetscheferna. Dessa 
olika svar fick oss intresserade av chefernas bakgrund i den nationella värdegrund, då 
det påverkar deras förutsättningar att dela med sig av sin egen kunskap i ämnet. I sitt 
arbete som ledare bör du framstå som kunnig och väl inläst. En ledare ska även vägleda 
sina medarbetare (Blennberger & Johansson 2010, s.72). 
Men förhoppningsvis är det en utbildning i nationell värdegrund som kommer för de 
enhetschefer som ännu inte fått chansen. Även om det såg ut att finnas skillnad i 
satsningarna mellan kommunerna vad som getts i utbildning för enhetscheferna. 
Att som enhetschef ha erfarenhet av arbete med människor kan ses som en ledstjärna för 
enhetscheferna i detta arbete, att ha mycket erfarenhet med sig och att blicka tillbaka 
emot gamla företeelser för att finna rätt lösning för enskilda fall. Erfarenhet inom 
ledarskap och vård kan ses som ett bra instrument då man har mycket tyst kunskap med 
sig i bagaget vilket visade sig hos chefer med lång erfarenhet inom vård och omsorg 
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(Alvesson & Sveningsson 2007, s. 450). I sin erfarenhet av att arbete med människor 
fanns tydliga värderingar som visade hur införandet skulle hanteras i arbetet med 
medarbetarna och kunde motivera och inspirera sina medarbetare (Philipsson 2004, s. 
50)  
 
Utbildning för personal verkar ha kommit igång och ha fungerat bra i vissa 
verksamheter. Medan andra har påbörjat en nystart med extra fokus för att motivera 
personal. Att ta sin personal på studiebesök för att få se en välfungerande organisation 
som har arbetat med den nationella värdegrunden under en tid. Vilket kan bli en 
inspirationskälla och att medarbetarna vill leva upp till det samma i sitt eget arbete. 
Att på sina träffar prata om och diskutera fall som finns i verksamheten för att fördjupa 
sig i värdegrundsarbetet är bra, då medarbetaren kan lösa problem samtidigt som 
medarbetarna arbetar med den nationella värdegrunden i det dagliga arbetet vilket tas 
upp i Blennberger & Johansson (2010, s. 95-113).  
 
Att som chef kunna se att satsningen av att implementera nationella värdegrunden visar 
sig genom att personalen ser och reflekterar mer, kan ses mycket positivt. Den skapar 
positiva förändringar i verksamheten. Detta har fått personalen att utvecklas mera, och 
de har fått en bättre etisk kompetens att arbeta utifrån och en moralisk utveckling 
(Sandman & Kjellström 2013, s. 51) i sitt arbete genom implementeringen av den 
nationella värdegrunden. 
 
Sökt efter tidigare studier som har gjorts om huruvida implementeringen av den 
nationella värdegrunden har gått till och hur den används i verksamheterna. Men har 
inte kunnat hitta material som gjorts i ämnet ännu, vilket gör att det inte finns studier att 
läsa eller jämföra med hur det hela gått till i ämnet. Men det är inget konstigt i detta då 
den nationella värdegrunden fortfarande är ganska så nytt och liknande undersökningar 
därför inte kunnat göras. Men studier om hur implementering av evidensbaserad praktik 
är gjorda och i andra ämnen. Dessa pekar tydligt på hur viktigt det är med en ledares 
förmåga av att skapa vårdkultur för att lyckas med implementeringen. Även andra 
faktorer som är svåra att styra är tidsbrist, nedskärningar och brist av tid till utbildning 
av personal som stör arbetet av implementeringen och försvårar en process som är så 
viktig i detta arbete. Forskning i ämnet är något som kan hjälpa till för att skapa nya 
former för kunskap i ämnet och nya vägar för att nå målet i detta viktiga arbete enligt 
svensk sjuksköterskeförening (2013).  
 
SLUTSATSER 
 
Det är lättare om enhetscheferna har en fungerande verksamhet med medarbetare som är 
välvilligt inställda till förändringsarbete och har goda erfarenheter av det tidigare. Det är 
också viktigt att enhetscheferna får tid och resurser att lägga på utbildning, 
implementering och uppföljning i sitt arbete. När enhetscheferna har ett fungerande 
förändringsarbete så har verksamheten bra kanaler för att nå fram med annan 
information till sina medarbetare i verksamheten. All förändring tar tid att genomföra 
och behöver förankras väl i verksamhet. Att införa nya tankar och idéer är en 
tidskrävande process i arbete med människor och det måste tydligt framgå att det är en 
obligatorisk utbildning för personal i vård och omsorg.  
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Kliniska implikationer 
 
Denna studie kan användas inom verksamheter som ännu inte kommit igång med 
införandet av den nationella värdegrunden inom vård och omsorg. Genom att se vilka 
problem som uppstått kan de undvikas redan från början.  
 
Studien kan användas inför vilket förändringsarbete som helst inom olika verksamheter 
eftersom det fungerar på liknande sätt inom all verksamhet. I resultatet kan man avläsa 
att innan implementeringen påbörjats borde det setts till att ansvarig enhetschef har en 
bra grund att stå på innan förändringsprocessen påbörjats i verksamheterna. För att 
lyckas i ett förändringsarbete måste processen byggas uppifrån verksamhetschef ner till 
enhetschef för att få en stadigare grund att utvecklas på. Alla ansvariga enhetschefer 
behöver samma grundutbildning för att kunna vara ett bra stöd för samtalsledare och 
personal i verksamheten. Att resultatet kan leda till reflektioner hos fler 
verksamhetschefer i vård och omsorg är en önskan. 
 
Då det varit svårt att motivera och inspirera medarbetare, så bör även enhetschef vara 
tydlig i sitt ledarkap och visa att detta inte är en utbildning som man kan välja bort utan 
visa vilka värderingar som gäller och att detta är en lagstiftning som ska följas i 
verksamheten. 
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 Bilaga1 

Informationsbrev till verksamhetschefer  

1 (2) 

 

     2014-02-06 

Hej!  

 

Vi heter Susanne Isacsson och Ann-Charlotte Karlsson Lind är studerande på Vård- och 

omsorgsadministration med inriktning ledarskap, Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete med inriktning på värdegrunden. 

Syfte med examensarbetet är att få en inblick i hur enhetscheferna använder 

värdegrunden. 

 För att stödja enhetscheferna i arbetet har man tagit fram en nationell värdegrund som 

ligger till grund för att vi ska ha samma synsätt och sträva mot samma mål. 

Vi vill därför undersöka hur cheferna använder sig av nationell värdegrund i sin 

verksamhet.  

Vi skulle vilja göra en kvalitativ undersökning med intervjuer av 5-6 enhetschefer.  

En intervju kommer att ta högst en timma och vi skulle vilja intervjua enhetschefer som 

har hand om äldreomsorgen i särskilt boende eller hemtjänst. Vi kommer gärna till er 

och gör intervjuerna i önskad lokal. Det skulle vara bra om det sker så snart som möjligt 

eftersom bearbetningen av materialet som vi får fram tar en del tid i anspråk. Efter att vi 

fått ditt godkännande i bifogat frankerat kuvert kommer enhetscheferna att tillfrågas om 

deltagande. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort vid transkriberingen av 

intervjuerna. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Ni får ta del av 

undersökningen efter att den är avslutad via utskick. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

 

_______________________  __________________________  
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Susanne Isacsson   Ann-Charlotte Karlsson Lind  

 

Handledare:  

Lars Sandman  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

      2(2) 
 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Susanne Isacsson och Ann-
Charlotte Karlsson Lind genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan 
beskrivits.  
 
 
 Ort och datum 
 
 
 
 
_______________________________  
Namnförtydligande 
 
 
Titel 
 
 
Kommun ev kommundel 
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Bilaga2 

Informationsbrev till enhetschefer 

 

      1(2) 

2014-02-10 

      

Hej!  

 

Vi heter Susanne Isacsson och Ann-Charlotte Karlsson Lind och är studerande på Vård- 

och omsorgsadministration med inriktning mot ledarskap, Högskolan i Borås. Som en 

del i denna utbildning gör vi ett examensarbete med inriktning på värdegrunden. 

Syfte med examensarbetet är att få en inblick i hur enhetscheferna använder 

värdegrunden. 

För att stödja enhetscheferna i arbetet har man tagit fram en nationell värdegrund som 

ligger till grund för att vi ska ha samma synsätt och sträva mot samma mål. 

Vi vill därför undersöka hur du använder dig av nationell värdegrund i sin verksamhet.  

Vi skulle vilja göra en kvalitativ undersökning med intervjuer av 5-6 enhetschefer för 

särkilt boende..  

En intervju kommer att ta högst en timma. Vi har skickat med frågorna som vi har tänkt 

utgå ifrån. Vi kommer gärna till er och gör intervjuerna i önskad lokal. Vi ser gärna att 

du kontaktar oss för att boka tillfälle för intervjun. Det skulle vara bra om det kan ske så 

snart som möjligt eftersom bearbetningen av materialet som vi får fram tar en del tid i 

anspråk. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort vid transkriberingen av 

intervjuerna. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Du kommer att få ta del av 

resultatet när det är klart. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  
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_______________________  __________________________  

Susanne Isacsson  Ann-Charlotte Karlsson Lind 

 

Handledare:  

Lars Sandman, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Man/Kvinna? 
 
Ålder? 
 
Vilken utbildning har du som är relevant för din tjänst? 
 
Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
 
Har du tidigare haft tjänst som enhetschef? 
 
Har du fått någon utbildning inom den nationella värdegrunden? 
I så fall i vilken omfattning, vem höll i den och var hölls den? 
 
När började ni använda er av den nationella värdegrunden i verksamheten? 
 
Vilken introduktion fick medarbetarna? 
 
Hur förde ni in den nationella värdegrunden i arbetet? 
 
Har ni fått några extra resurser eller medel för att implementera den nationella 
värdegrunden? 
Hur ser det ut med extra resurser/medel i det fortsatta arbetet? 
 
Har den nationella värdegrunden påverkat arbetssättet i verksamheten? 
 
Har några svårigheter uppstått i arbetet med den nationella värdegrunden vid 
implementering respektive vidare arbete? 
 
Har du fått någon respons från medarbetarna angående den nationella värdegrunden och 
vilka tankar har kommit fram? Positiva respektive negativa? 
 
Har arbetsmiljön påverkats i verksamheten? Kan några förändringar ses? 
 
Har några positiva respektive negativa upplevelser eller åsikter kommit fram till dig från 
vårdtagare och anhöriga när det gäller den nationella värdegrunden? 
 
Har det skett någon förändring när det gäller att styra verksamheten efter det att den 
nationella värdegrunden fördes in? 
 
Har den nationella värdegrunden och arbetet med den påverkat ditt sätt att se på 
verksamheten? Positiva respektive negativa? Beskriv din upplevelse….. 
 
Hur följer ni upp arbetet med den nationella värdegrunden och hur ger ni feedback? 
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Fritt samtal och tankar….. 
 
 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Nationella värdegrunden och uttrycket värdegrund
	Den nationella värdegrundens innehåll
	Värdigt liv
	Välbefinnande och bemötande
	Självbestämmande
	Stöd och hjälp till implementering av nationell värdegrund

	Etik
	Ledarskap
	Implementering

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	Frågeställningar

	METOD
	Data
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Betydelsen av erfarenhet
	Erfarenhet av ledarskap
	Medarbetare med erfarenhet av förändringsarbete

	Utbildning i värdegrund
	Chefers utbilning i värdegrund
	Utbildning av personal i verksamhet

	Förändring i verksamheten
	Problem i arbetsgruppen
	Relationer
	Arbetsmiljön
	Tydlighet


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATSER
	Kliniska implikationer

	REFERENSER
	Bilaga1
	Bilaga2
	Bilaga 3


