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Sammanfattning    

En nationell värdegrund för äldreomsorgen skrevs in i socialtjänstlagen 2011. Den nya 

bestämmelsen innebär att omsorgen ska inriktas på att den äldre ska leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande. Regeringen gav Socialstyrelsen uppdrag att utforma stöd för 

implementeringen av den nationella värdegrunden, bl.a. högskoleutbildning för chefer, 

vägledningsmaterial och webbutbildning. Regeringens Värdighetsutredningen 

(Socialdepartementet, 2008) konstaterar att det finns brister i etiska värden och normer 

inom äldreomsorgen. Ett problem är att det finns ofullständig kunskap om satsningarna 

leder till de förbättringar som avsetts. Syftet med studien är att beskriva första linje 

chefers uppfattning av satsningen på den Nationella värdegrunden inom äldreomsorgen. 

Som metod användes kvalitativa intervjuer av 6 första linjens chefer. De analyserades 

sedan enligt modell av Lundman och Hällgren Granheim (2012). I analysen framkom 

två kategorier och sju underkategorier. Resultatet visar att cheferna är positiva till 

satsningen men har bristande förutsättningar för utbildning och implementering. 

Diskussionen lyfter fram bristen på tid för implementering av värdegrunden i 

verksamheterna. Chefernas ansvar för implementeringen försvåras av tidsbrist när det 

gäller kunskapsinhämtning, både för cheferna själva men även i personalgrupperna. 

Konstaterandet att det fanns brister inom äldreomsorgen och att chefer behöver stöd för 

implementering, ledde till regeringens satsning på implementering av den nationella 

värdegrunden inom äldreomsorgen. Trots detta så har första linje chefers förutsättningar 

för förändringsarbete inte ändrats.  

 

 

Nyckelord: Första linjens chefer, nationella värdegrund, äldreomsorg, förutsättningar, 

utbildning, implementering. 
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INLEDNING 

Denna studie handlar om regeringens satsning på den nationella värdegrunden och om 

den uppfattas leda till en förbättrad omsorg av äldre. Studiens ambition är att undersöka 

hur villkoren för första linjens chefer påverkas av politiska beslut. Enligt 

Socialtjänstlagen har landets kommuner frihet att inom givna ramar forma sin 

verksamhet. Under senare delen av 2000-talet har regeringen gett ansvarigt statsråd 

uppdrag att komma med betänkanden som behandlar omsorgen av äldre. Dessa 

betänkanden har utmynnat i en proposition om Nationell handlingsplan för 

äldrepolitikern. Den har antagits och lett till en ny skrivning av Socialtjänstlagen, där en 

tydlig värdegrund har skrivits in. Regeringen bedömde att kommunerna behövde stöd 

för att den nya bestämmelsen om värdegrund ska få genomslag. För att underlätta 

införandet gav regeringen Socialstyrelsen flera uppdrag bland annat att utforma och 

upphandla högskoleutbildning för chefer, utforma informations material och diskussions 

underlag. Vi vill undersöka hur detta har uppfattats och mottagits hos första linjens 

chefer inom den kommunala äldreomsorgen. Med första linjens chef avses i detta arbete 

operativa chefer som jobbar närmast de anställda och har ansvar för verksamhet. 

Begreppen första linjens chefer och chefer används synonymt. Gäller det chef på annan 

nivå, så uttrycks det i texten. 

 

BAKGRUND  

Värdegrund, etisk kod och etisk policy 
 

Begreppen värdegrund, etisk kod och etisk policy, är uttryck med liknande betydelse 

som började användas mer allmänt i Sverige under början av 1990-talet. Även om 

uttrycket värdegrund har blivit vanligare är det inte ett oproblematiskt begrepp. Det är 

inte nödvändigt att använda uttrycket värdegrund för att kunna föra en etisk diskussion 

om vad som är viktigt för verksamheten. Däremot måste vi vara medvetna om vilka 

värderingar som gäller i den verksamhet där vi arbetar eller har ett ansvar för. 

(Blennberger & Johansson 2010, s. 9). Formuleringar som idag finns i Socialtjänstlagen 

och som kallas värdegrund för äldreomsorgen kan lika gärna betecknas som etiska 

nyckelvärden och etiska ideal. Ordet värdegrund kan vara missvisande då formuleringen 

det handlar om inte är tydligt förklarat i den etiska grunden för äldreomsorgen. I 

värdegrundstexten står inte principen om alla människors lika värde och inte heller att 

omsorgen ska ske på lika villkor oavsett var du bor i Sverige, utan det finns i andra 

lagtexter som nämns i Värdighetsutredningen. Ordet värdegrund syftar mer på de 

viktiga värden och normer som en organisation behöver uppmärksamma eller 

sammanfatta och gäller för verksamheten (Blennberger & Johansson 2010, s. 15).  

 

Moral och etik hänger samman i den meningen att etiken kan ses som teorin och 

moralen som praktiken. I teorin tänker man ut hur man ska agera och moralen är det 

man faktiskt gör. ”Etik kopplar till tanken, moral kopplar till känslan och båda kopplar 

starkt till den värdegrund du har.” (Carlsson 2013). I organisationer talar man också 

om kulturer. Värdegrunden är en del i denna och vill man förändra kulturen i en 
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organisation, behövs påverkan bl.a. på relationer, föreställningar och kommunikation 

(Carlsson 2013). 

 

Värdegrunden för äldreomsorgen ska tydliggöra etiska värden och säkra att äldre 

personer känner sammanhang och har ett meningsfullt liv. Regeringen menar att vården 

behöver vara situationsorienterad, vilket innebär att behovet bedöms efter helhetssyn på 

individen, där den samlade livssituationen, olika symtom, besvär och behov är 

avgörande (Socialdepartementet 2010, s. 10). 

 

Etiska värden och normer för arbetet inom äldreomsorgen 
 

I Socialtjänstlagen infördes i januari 2011 en ny bestämmelse om en nationell 

värdegrund för äldreomsorgen som lyder: 

 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund).”     
  (Socialtjänstlagen, 2001:453, 5 kap. 4 §) 

 

Syftet med lag ändringen är att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara 

grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Rapporten Social tillsyn och Länsstyrelsens 

observation 2006 och 2007 har visat att det fanns brister i delaktighet vid planeringen 

av de insatser som den äldre beviljas. I rapporterna och utredningarna visade det sig att 

fortfarande fanns brister inom äldreomsorgen när det gäller grundläggande värderingar 

och förhållningssätt. Även Socialstyrelsens rapport Jämställd socialtjänst visar att 

kvinnors och mäns erfarenheter av socialtjänsten skiljer sig åt. Viktigt för ett värdigt liv 

är att den äldre har rätten och möjligheten att göra sin röst hörd och bli respekterad för 

den man är (Socialdepartementet 2010, s. 21).  

 

Socialnämnden ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under 

trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Regeringen ansåg att värdigt liv och välbefinnande är centrala begrepp i värdegrunden. 

Begreppet värdigt liv definieras som att verksamheten ska inriktas på att de äldre får 

leva ett värdigt liv, när det gäller privatliv, kroppsligt integritet, självbestämmande, 

delaktighet, individanpassning och trygghet samt insatser av god kvalitet och ett gott 

bemötande. Välbefinnande definieras med att de äldre ska kunna känna trygghet och 

meningsfullhet i samband med de insatser som äldreomsorgen ger (Socialdepartementet 

2008, s. 120). Syftet med en tydlig gemensam värdegrund är att verksamheten ska 

inriktas på att möta den äldre personens behov av värdighet, vid omsorgsinsatser eller 

kontakt med företrädare inom äldreomsorgen. Detta förtydligar det ansvar som 

socialtjänsten har och för den målsättning som bör gälla för en god äldreomsorg, samt 

att det behövs ett perspektivskifte i synen på den äldre människan och på åldrandet 

(Socialdepartementet 2010, s. 23). Regeringen fann även att varje kommun ska kunna 

tillämpa och utforma värdegrunden efter verksamhetens behov och inte behöver 

detaljstyras. Den nationella värdegrunden ska vara ett nytt tankesätt som även ger 

möjlighet till en bättre utveckling och vägledning för värderingar och förhållningssätt 

inom äldreomsorgen (Socialdepartementet 2010, s. 25).  
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Nationell satsning på värdegrunden 
 

För att göra den nationella värdegrunden känd och få genomslag i verksamheterna 

bedömde regeringen att verksamheterna behövde stöd för arbetet med värdegrunden. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av en utbildning om 

värdegrundsarbete för chefer inom äldreomsorgen, men även för medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och 

biståndsbedömare både inom kommunal och privat verksamhet (Socialdepartementet 

2010, s. 32) Socialstyrelsen upphandlade utbildningen Att leda och arbeta utifrån den 

nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 7,5 hp samt en fördjupnings utbildning 

som betonar ledarskapet. (Socialstyrelsen 2014, s. 8). 

 

Av landets 290 kommuner har 215 haft deltagare i utbildningen (Socialstyrelsen 2014, 

s. 10). Målgruppen för utbildningarna var ca 8000 personer och ca 2100 har genomfört 

utbildningen Att leda och arbeta utifrån den Nationella värdegrunden, vilket motsvarar 

ungefär en fjärde del av det möjliga utfallet. Utbildningen genomfördes fyra gånger. 

Ungefär en tredjedel av de deltagare som hade anmält sig, genomförde inte utbildningen 

på grund av att verksamheterna gav deltagarna mycket varierande förutsättningar 

(Socialstyrelsen 2014, s. 8-11). Enligt slutrapporten såg lärosätena att en del 

arbetsgivare som har ålagt sina anställda att gå utbildning inte gav dem tillräckligt med 

tidsutrymme till studierna. Även deltagare som har genomfört utbildningen har beskrivit 

liknande problem. Det var svårt att få tiden att räcka och de fick ingen hjälp med 

arbetsuppgifterna, vilket gjort att studierna genomförts på kvällar och helger 

(Socialstyrelsen 2014, s. 11). 

 

Ett vägledningsmaterial togs fram av Socialstyrelsen. Vägledningsmaterialet vänder sig 

till alla som är ansvariga för, och delaktiga i, omsorgen av personer inom 

äldreomsorgen. Syftet med vägledningsmaterialet, som utgår från Socialstyrelsens 

allmänna råd, SOSFS 2012:3, är att kunna skapa goda förutsättningar för äldre personer 

inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2012, s. 1).  Under en lång tid har 

värdegrundsfrågor varit centrala begrepp inom äldreomsorgen, då många verksamheter 

arbetar med värdegrundsfrågor. Skillnaden är att nu finns en nationell och lagfäst 

värdegrund att förhålla sig till. Socialstyrelsen vill med vägledningsmaterialet stödja 

verksamheterna med arbetet utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen, 

samt ge ett underlag för fortsatt arbete med värdegrundsfrågor (Socialstyrelsen 2012, s. 

6). Användande av de allmänna råden om värdegrund som utgångspunkt i arbetet, kan 

vägleda verksamheterna och bidra till en likformig tillämpning av den nationella 

värdegrunden. Materialet ska vara till hjälp även för verksamheter som saknar 

värdegrund, genom att ta fram underlag och tydliggöra konkreta sätt att arbeta så att den 

nationella värdegrunden genomsyrar verksamheten. Tanken är att materialet ska 

användas av flera olika yrkeskategorier. Den innehåller övningar där syftet är att skapa 

enighet och förståelse av innebörder och utförande. Vägledningsmaterialet är upplagd 

som en process för att användas som inspiration till ett fortsatt värdegrundsarbete. 

(Socialstyrelsen 2012, s. 7-8).  

 

Enligt regeringsbeslutet S2010/3699/FST ingick i uppdraget även att ta fram en 

webbutbildning i värdegrunds arbete inom äldreomsorgen, som är baserad på 

vägledningsmaterialet. Syftet med webbutbildningen var att sprida kunskap om den 
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nationella värdegrunden och stödja arbetet tillsammans med vägledningsmaterialet. 

Varje kommun bedömde behovet av kompetensutveckling när det gällde 

värdegrundsfrågor. Detta ledde till regeringens bedömning att verksamheterna behöver 

stöd för att arbeta med värdegrunden. För att bli effektivt behövde arbetsledarna 

utbildning i dessa frågor. Syftet var att utbildningen skulle vara nationellt likvärdig, för 

att stödja en nationell likvärdighet inom äldreomsorgen. Deltagarna skulle tillgodogöras 

sig kunskaper och förmågor på ett sätt som möjliggör omsättning till praktiskt arbete 

(Socialstyrelsen 2014, s. 19).    

 

Förändring 
 

Implementering av värdegrunden inom äldreomsorgen är beroende av ett aktivt 

förändrings arbete i verksamheterna. Watzlawick, Weakland och Fisch (1996) skriver 

att det finns två typer av förändring. Förändring av första ordningen då förändringen 

sker inom systemet, som förblir oförändrat, eller av andra ordningen då det är själva 

systemet som förändras (Watzlawick, Weakland & Fisch 1996, s. 25). Vidare beskriver 

man att lösningar av första ordningen ofta bygger på sunt förnuft som till exempel ”mer 

av samma”. En lösning som egentligen inte är lösningen utan utgör själva problemet 

som behöver lösas. Lösningar av andra ordningen är absurda och paradoxala och det är 

verkningarna som förändras och inte orsaken. Den viktiga frågan är vad som förändras 

och inte varför. Man behöver flytta fokus från att förstå varför något är ett problem till 

vad problemet är (Watzlawick, Weakland & Fisch 1996, s. 93-94). Att omtolka ersätter 

den vanliga ram, inom vilken man bedömer ett sakläge. Det är betydelsen som tillskrivs 

situationen som förändras, inte konkreta fakta (Watzlawick, Weakland & Fisch 1996, s. 

106). 

 

Senge (2002) skriver också om förändring av andra ordningen. Senge benämner det 

systemtänkande, Den femte disciplinen, genom att förstå sambanden mellan olika 

komponenter i systemet, det räcker inte att förstå dem var för sig (Senge 2002, s. 20). 

Han beskriver att dagens problem kommer från gårdagens lösningar genom att man 

flyttar problem mellan olika delar i systemet. Detta får till följd att lösningen av ett 

problem innebär ett nytt uppstår (Senge 2002,s. 63). Organisationers lärande är 

beroende av att de enskilda individerna har vilja och förmåga att lära (Senge 2002, s. 

21). Individernas utveckling och motivation inom organisationen är en förutsättning för 

lärande organisationer (Senge 2002, s. 135). En gemensam vision är grunden för 

samverkan och samhörighet. I en lärande organisation fungerar en gemensam vision 

som mål för utvecklingen (Senge 2002, s. 192-193). Människor ansluter till visioner för 

att man är entusiastisk för målet och fått frihet att bedöma själva. För att medarbetare 

ska vilja ansluta till visionen är förutsättningarna att ledningen själv är ansluten, att man 

inte underskattar problemen och överdriver fördelarna, och att medarbetaren har 

utrymme att välja, vilket kan underlättas av förutsättningar i fråga om tid och möjlighet 

att skapa sin egen bild (Senge 2002, s. 205-206). 

 

Förutsättningar för chefer inom äldreomsorg  
 

Ledarskap kan vara en möjlighet att påverka medarbetarna att frivilligt, helst engagerat, 

handla aktivt för att kunna uppnå mål inom organisationen. Ett väl fungerade ledarskap 
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ökar medarbetarnas respekt, förtroende och tillit. Ledarens centrala uppgift är att 

mobilisera organisationens medarbetare och stärka dem genom beslut och handling, 

oavsett om det är tillsammans eller individuellt, att agera för att organisationens mål ska 

uppnås. Därför är det nödvändigt att ledaren har god kunskap om individers motivation, 

gruppens sätt att fungera och organisationens påverkan på individers beslut och 

handlingar, för att kunna klara viktiga och svåra uppgifter (Bruzelius & Skärvad 2004, 

s. 365-366). Svårigheten i genomförandet av en förändring påverkas av förändringens 

omfattning. Sättet att leda och driva förändringsprocessen är beroende av omfattningen 

på det som ska förändras (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 417).  

 

Chefer inom äldreomsorgen har en komplex yrkesroll och en stor arbetsbörda. Hög 

arbetsbelastning och mångsidigt ansvar, och att jämt vara tillgänglig är stressande. 

Utvecklings arbetet blir många gånger eftersatt på grund av tidsbrist (Hjalmarsson, 

Norman & Trydegård, 2004, s. 1-3).  Chefer har organisatoriska villkor att förhålla sig 

till. Verksamheten är komplex och det beror till stor del på att det är många som 

påverkar hur verksamheten sköts. Strategiska chefer, politiker, administratörer, 

specialister, personalen och deras företrädare och brukare och deras anhöriga. 

Styrningen med den byråkratiska ordningen och beslutshierarkier ökar komplexiteten 

(Björk 2013, s. 62). Chefer uttrycker att de inte får sina synpunkter tillgodosedda, när 

det gäller förutsättningar för den tid och den organisation som krävs för att personalen 

ska kunna ge en god omsorg. Tid och resurser saknas för att arbeta med enheternas 

utveckling. De efterlyser strategier och mål från ledningen och övergripande visioner 

som stöd i utvecklingsarbetet. Det fastslås att de flesta chefernas förutsättningar låg på 

en skala från svårt till nästan omöjligt. Mindre enheter och målinriktad verksamhet ger 

något bättre förutsättningar (Hjalmarsson, Norman & Trydegård 2004, s. 67-68). 

Organisatorisk styrbrist definieras som att strategiska beslut är svåra att följa eller 

omöjliga att implementera. Ju mer organisatorisk styrbrist en organisation kännetecknas 

av desto fler illegitima arbetsuppgifter har cheferna. Illegitima arbetsuppgifter definieras 

som arbetsuppgifter som normalt inte finns i yrkesrollen, som strider mot de normer och 

regler som utgör yrkesidentiteten. Tolkningen är att en otydlig organisation orsakar 

illegitima arbetsuppgifter, och att detta leder till att chefer blir mindre nöjda med sin 

egen prestation och att stressen ökar (Björk 2013, s. 64).  

 

I Socialdepartementets (2008) utredning framgår att det behövs kunskapsutveckling och 

att huvudmännen och staten behöver gemensamma långsiktiga strategier för att få en 

kunskapsbaserad socialtjänst. Förändringar i arbetsorganisation och arbetssätt, 

investeringar i tid, pengar och utbildning samt ett aktivt förhållningssätt till 

kunskapsbildning behövs för att stödja den långsiktiga kunskapsutvecklingen. Detta 

med syfte att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att både skapa och använda 

kunskap om socialtjänstens resultat, kvalitet och effektivitet. Det handlar om stöd för 

implementering av ny kunskap som kan förbättra kvalitet eller utbildningsinsatser som 

t.ex. förmåga att söka och använda forskning, samt för introduktion av ny lagstiftning 

(Socialdepartementet 2008, s. 9-12).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

Regeringens Värdighetsutredning konstaterade att det fanns brister i etiska värden och 

normer inom äldreomsorgen och att äldreomsorgens uppdrag var otydligt. För att möta 

identifierade brister har regeringen tagit fram en särskild värdegrund om värdigt liv och 

välbefinnande som finns reglerat i socialtjänstlagen. För att sprida och implementera 

den nationella värdegrunden har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdraget att utforma 

och upphandla utbildningar för bland annat chefer inom äldreomsorgen. 

 

Ett problem är att alla chefer inte har deltagit i utbildningen, vilket bland annat beror på 

begränsade förutsättningar till exempel avsatt tid. Detta har gjort det svårt att både 

studera och fullfölja sina ordinarie arbetsuppgifter. Ett annat problem är att det finns 

ofullständigt kunskap om regeringens satsning på den nationella värdegrunden leder till 

de förbättringar som avsetts. Förbättrar satsningen förutsättningarna för första linjens 

chefer att driva förbättringsarbete som leder till ett bättre bemötande av äldre och att 

äldres hjälpbehov tillgodoses i högre grad.  

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva första linjens chefers uppfattning av satsningen på den 

Nationella värdegrunden inom äldreomsorgen. 

 

METOD 

Data  
 

Trovärdighet i en kvalitativ studie handlar om att beskriva datainsamling och dataanalys 

på ett systematiskt och noggrant sätt (Lundman & Hällman Granheim 2012, s. 198). 

 

För att besvara syftet valdes en empirisk studie med kvalitativ ansats. Då studien endast 

är av mindre omfattning valdes att intervjua sex första linje chefer i två kommuner för 

att få variation av data. Kommunerna ligger i västra Sverige. Studien efterfrågar hur 

första linjens chefer inom äldreomsorgen uppfattar satsningen som gjorts på den 

nationella värdegrunden. För att besvara hur någon uppfattar något är det lämpligt att 

använda kvalitativ metod. Kvantitativa metoder försöker hitta den objektiva sanningen, 

medan kvalitativ metod vill belysa någons uppfattade sanning (Lundman & Hällman 

Granheim 2012, s. 187-188). 

 

Då frågeställningen gäller satsningen på den nationella värdegrunden ville vi intervjua 

chefer som tagit del av satsningen. Tre chefer valdes i varje kommun. Information om 

chefer som arbetar i kommunens äldreomsorg framtogs via kommunens hemsida eller 

personlig kännedom. Cheferna tillfrågades om de deltagit i utbildningen och var 

intresserade att delta i en intervju. Två av cheferna hade inte genomgått utbildningen, 

och fick då följdfrågan om de hade kännedom om en kollega som kunde tänkas delta i 

studien. Två nya namn framträdde och vid förfrågan var de positiva till deltagande.  

Sammanlagt deltog sex chefer, samtliga var kvinnor. 
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Cheferna verkar i olika verksamheter inom kommunens äldreomsorg. Verksamheterna 

är hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende. Av de samtliga intervjuade har fem 

genomgått någon form av chefs utbildning. Tre har chefsutbildning på akademisk nivå, 

en har en kvalificerad yrkesutbildning och två har kortare kurser i arbetsgivarens regi. 

Cheferna fick berätta om uppfattningar av regeringens satsning och vad de ansåg om 

den nationella värdegrunden. Datamaterial utgörs av individuella intervjuer. Intervjuer 

genomfördes som ett samtal i syfte att få ta del av chefernas kunskap och erfarenheter.  

 

Datainsamling 
 

Data är insamlad i två kommuner vilket främst berodde på geografisk närhet. 

Deltagande chefer informerades genom ett informationsbrev (bilaga 1). I brevet 

redogjordes studiens syfte och genomförande. Brevets innehåll gicks igenom vid telefon 

kontakt då tid för intervju bokades eller vid personlig kontakt för bokning av tid. Alla 

deltagare erbjöds att få ta del av informationen om studien skriftligt innan intervjun, 

men de flesta valde att ta emot den skriftliga informationen vid intervju tillfället. Både 

informationsbrev och frågeställningarna gicks igenom muntligt vid intervjun.  

Deltagarna blev också informerade om att intervjun var frivillig och kunde avbrytas 

utan förklaring om de så önskade (bilaga 1). Information om att spela in intervjuerna 

framgick i brevet som cheferna godkände innan intervju påbörjades. Varje intervju 

spelades in med mobiltelefon som hade röstinspelnings funktion. Intervjuerna varade 

mellan 30-45 minuter. Inspelningarna har sedan raderas när intervjuerna var utskrivna. 

Deltagarna fick själva välja var intervjun skulle ske. Intervjuerna genomfördes på 

respektive chefs arbetsplats. 

 

För att få syftet besvarat valdes intervjuer som fokuserar på berättelsen som intervju 

personen delger intervjuaren i ett samtal (Kvale & Brinkman 2009, s. 169). Intervjuerna 

utgick från fyra frågeställningar för att ringa in området för berättelserna (bilaga 2). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger intervjuer, genom att de spelas in, intervjuaren 

frihet att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. De inspelade 

intervjuerna har sedan skrivits ut ordagrant av författarna. Utskriften av intervjuer 

strukturerar intervjusamtalet i den form som är mest lämpad för analys (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 196). 

 

Dataanalys 
 

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera insamlad data. Metoden används 

till exempel inom vårdvetenskap vid tolkning av olika texter, bland annat utskrifter av 

inspelade intervjuer, och med olika nivåer på tolkningen. Induktiv ansats valdes efter 

syftet, vilket innebar förutsättningslös analys av texten baserad på berättelserna första 

linjens chefer delgav, om sina uppfattningar av satsningen på den nationella 

värdegrunden (Lundman & Hällman Granheim 2012, s. 187-188).  Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på att beskriva variationer genom identifierade skillnader och 

likheter. Det textnära innehållet uttrycks på en beskrivande nivå i form av kategorier 

och underkategorier.  
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Det transkriberade materialet har genomlästs upprepande gånger av författarna, för att få 

en förståelse för helheten. De meningsbärande enheter som överens stämmer med syftet 

och våra frågeställningar har markeras och flyttats, enhet för enhet till 

innehållsanalysen. I innehållsanalysen har meningsbärande enheter kondenserats och 

abstraherats för att kunna göra texten kortare, lätthanterlig, samtidigt som de centrala 

innehållen behålls och det som är viktigt och relevant för syftet inte försvinner. Vidare 

har texten försetts med koder och sedan utifrån sitt innehåll sammanförts till 

underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s.163). För 

exempel se tabell 1. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande 

enheter 
Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

”utbildningen 

satte ord på vad 

kan det vara, det 

är ju inte helt lätt 

vad är värdigt liv 

och känna 

välbefinnande” 

Utbildningen 

satte ord 

Utbildningen Vikten av 

utbildningen  

Utbildning en 

nödvändig 

förutsättning 

”delaktiga att de 

känner att det är 

meningsfullt och 

värdefullt och det 

ju först då en 

framgång” 

De känner att 

de är delaktiga, 

det är då först 

framgång 

 

Delaktighet Tillgodose den 

äldres behov 

Villkor för 

förändring 

 

Etiska överväganden 
 

Enligt SFS (2003:460) lag om etisk prövning av forskning som avser människor 2§, en 

forskningsetisk ansökan behövdes inte göras då denna studie är ett examensarbete inom 

högskoleutbildning på grundnivå. 

 

De fyra allmänna huvudkraven som ställs vid forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

6). I informationskravet ska informationen ges mer eller mindre detaljerad. Deltagarna 

ska veta vad syftet med själva studien är, vilka metoder ingår, vilken nytta studien har 

och vilka risker och fördelar finns (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I informationsbrevet 

skall det även framkomma hur hon/han kan komma i kontakt med oss eller vår 

handledare (se bilaga 1). Samtyckeskravet är när deltagarna har rätt att bestämma över 

sin medverkan i själva studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Det är viktigt att deltagarna 

ger sitt samtycke och att det framgår tydligt att det är frivilligt delta i själva studien och 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (bilaga 1).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att den information som kan identifiera deltagaren i 

studien inte kommer att finnas med. I informationsbrevet framgår att ingen obehörig 



9 

 

kommer att ha tillgång till den inspelade intervjun. I en kvalitativ studie är viktigt att 

skydda intervjupersonernas integritet. Att skriva ut intervjuer är förbundet med etiska 

problem eftersom intervjuer kan behandla känsliga ämnen och det är viktigt att det ska 

vara konfidentiellt för intervjupersonen och även de personer och verksamheter som 

nämns i intervjun. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 203). 

 

Enligt nyttjandekravet ska de insamlade uppgifterna om enskilde personer användas 

endast för forskningsändamål. Uppgifter som vi har fått fram berör bara studiens syfte 

och inte informantens privatliv (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

RESULTAT 
 

Två huvudkategorier kunde identifieras genom analysen av materialet; utbildning en 

nödvändig förutsättning och villkor för förändring. Kategorin utbildning en nödvändig 

förutsättning framträdde underkategorierna vikten av utbildning, chefers förutsättningar 

för utbildning och att stå på samma grund. I kategorin villkor för förändring framträdde 

underkategorierna stöd för genomförande, tillgodose den äldres behov, personal 

utveckling och tid att genomföra (tabell 2). Svårigheterna för cheferna berör deras 

möjligheter att genomföra utbildningen. Bristen på tid medför också att det är svårt att 

implementera värdegrunden i verksamheten. 

 

Tabell 2 

Kategorier Underkategorier 

Utbildning en nödvändig förutsättning vikten av utbildning 

  chefers förutsättningar för utbildning 

  att stå på samma grund 

Villkor för förändring stöd att genomföra 

  tillgodose den äldres behov 

  personal utveckling 

  tid att genomföra 

 

 

Utbildning en nödvändig förutsättning 
 

Huvudkategorin utbildning en nödvändig förutsättning handlar i stor utsträckning om 

utbildningssatsningen som regeringen har initierat. Det framgår att cheferna ser 

utbildningen som en nödvändigt. Det är viktigt med gemensam plattform. Att inhämta 

teoretiskt kunskap som sen kan omsättas i praktiken. Svårigheten de uppfattade var att 

alla inte har förutsättningar att genomföra utbildningen och det var beklagligt eftersom 

det var en stor satsning.   
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Vikten av utbildning  

 

Cheferna beskriver att utbildningen var en extra satsning som möjliggjorde fördjupning 

i vad värdigt liv och välbefinnande betyder för brukarna. Cheferna beskriver att 

utbildningen ledde till utveckling för dem. Flera av cheferna anser att den första kursen 

var en bekräftelse på att de arbetar rätt. Kunskapen om värdegrund var nödvändigt och 

att de fick substans i vad värdegrund innebär och innebörden av värdigt liv och 

välbefinnande. Cheferna uppfattar att antalet inlämnade uppgifter inte var det viktigaste 

i utbildningen utan att den nationella värdegrunden får genomslagskraft. Att deltagarna 

får möjlighet i utbildningen att reflektera och förtydliga vad värdigt liv och 

välbefinnande är:  

 

”utbildningen satte ord på vad kan det vara, det är ju inte helt 

lätt vad är värdigt liv och känna välbefinnande” (chef 2) 

 

Förståelsen ökar för vad det innebär i vardagen, vad det innebär för medarbetare som 

arbetar tillsammans. Under utbildning träffades chefer från olika kommuner och det var 

betydelsefullt att de fick dela med sig erfarenheter och lära av varandra. Cheferna 

uppger att det var inspirerande att höra andra chefers berättelser. Kunskapen om den 

nationella värdegrund som cheferna har fått under utbildningen, är väldigt viktig och att 

det kommer till användning i framtiden.  

 

Chefernas upplevelse är att yrkesrollen behöver studeras och diskuteras. Ett av 

examinationsarbetena handlade om hur värdegrunden ska genomföras. Utbildningen 

gjorde att yrkesrollen kändes säkrare och låg till grund för att det med hjälp av 

utbildningen var lättare att förklara och diskutera olika situationer, både med 

medarbetarna och med den enskilde brukaren. Cheferna upplevde själva utbildningen 

som väldigt bra, var mycket positiva i sin inställning. De ansåg att det fanns ett värde i 

att alla ska gå utbildningen. Utbildningen var även inriktad mot hur implementeringen 

ska ske, att det fanns nya tankar och idéer om olika sätt.   

 

Chefers förutsättningar för utbildning  

 

De identifierade svårigheterna berörde chefernas förutsättning att genomgå utbildningen 

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen. Cheferna 

beskrev att det var svårt att genomföra utbildningen. Chefernas förutsättningar för att 

genomföra utbildningen var ganska olika. Antalet studiedagar de fick till sitt förfogande 

skiljde sig åt, från 0 till 10 dagar. Utbildningen upplevdes som ett krav eller starkt 

önskemål från ledningen, men cheferna avlastades inte från sina ordinarie 

arbetsuppgifter.  

 

Utbildningen ingår i ordinarie arbete men mycket av chefernas fritid användes till 

studierna. Cheferna uppgav att de hade flera kollegor som hoppat av utbildningen på 

grund av att tiden inte räcker till. I chefernas prioritering av sin tid så valdes 

utbildningen bort. Även om utbildningen inte valdes bort, medförde tidsbristen för 

cheferna inte kunna genomföra utbildningen på ett sätt som de önskade. Det blir svårare 
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att fördjupa sig i den inhämtade kunskapen. Tidsbrist medför att utrymmet för 

reflektioner minskar:  

 

”tider som ska hållas, det är svårt i en verksamhet där du har 

andra saker som också ska prioriteras” (chef 1) 

 

Att stå på Samma grund 

 

Cheferna beskrev vikten av samarbete och med en gemensam plattform. Det är viktigt 

att lednings grupper har gemensamma mål och visioner och att de arbetar över 

gränserna i organisationen. Ledningsgrupperna behöver föra diskussioner om 

värdegrundsarbetet eftersom det är betydelsefullt att det finns en värdegrund i varje 

organisation. Om det redan existerar en värdegrund i organisationen, måste de samspela 

med varandra. Även om lagstiftningen är ny, så är det inte något nytt egentligen för 

medarbetarna:  

 

”Jag tycker att det är väldigt väldigt bra, egentligen inga 

nyheter för omvårdnadspersonalen som jobbar i äldreomsorg 

idag”(chef 6) 

 

Cheferna uppger att utbildningen har tydliggjort vad värdegrund är. Även bakgrunden 

till lagstiftning om den nationella värdegrunden. En av cheferna beskrev att den nya 

nationella värdegrunden gör det tydligare, även för medarbetarna. Den nationella 

värdegrunden innebär att varje kommun ska arbeta fram värdegarantier som kommunen 

står för. Några av cheferna uppger att satsningen har stor betydelse hur det ska 

genomföras i verksamheterna, att lagstiftningen är till stöd. Det är en viktig påtryckning 

att den nationella värdegrunden skrivits in i Socialtjänstlagen.  

 

Villkor för förändring   

 

Denna huvudkategori framgår en hel del om vägledningsmaterialet om hur tydlig den 

är. Vägledningsmaterialet är ett verktyg som är till stort stöd för implementering av den 

nationella värdegrunden, samt som stöd att tillgodose den äldres behov. I vissa 

verksamheter har materialet redan kommit till användning vid arbetsplatsträffar.  

 

Tillgodoseende av äldres behov 

 

Cheferna anser att tillgodose den äldres behov är av stor vikt och därför den största 

utmaningen är att möta den enskilde brukarens behov. Det är viktigt att brukaren känner 

sig betydelsefull och delaktig och den känslan är viktig även för medarbetarna. En av 

cheferna menar att medarbetarna ska kunna lyfta fram och diskutera om maktfördelning, 

och den enskildes delaktighet i de beslut som fattas omkring brukaren. Diskussioner bör 

föras om hur den enskildes delaktighet blir viktigt, först då nås framgång för 

medarbetare och chefer. Det är bra idag men kan förbättras.  

 



12 

 

Cheferna anser att dialog behövs för att frågorna ska hållas levande, Då först märker 

den enskilde skillnaden och att det blir ett bra möte. En av cheferna berättar att dialog 

med brukare pågår. På organiserade möten med brukare och deras anhöriga, presenteras 

olika kapitel av vägledningsmaterialet. Diskussioner förs om innebörden av t.ex. 

ensamhet och vad innebär trygghet för dem. Cheferna uttrycker att det är viktig att sätta 

ord på vad trygghet innebär, och att det lagstiftat i den nationella värdegrunden. Det är 

viktigt är att brukaren är delaktig och påverkar sin vardag. Ett generationsskifte kommer 

att kräva och vilja vara med att styra sina egna insatser. Framtiden blir en utmaning. Det 

är viktigt att tänka igenom förhållningssättet. Tillgodoseende av äldres behov innebär 

att främja äldres känsla av delaktighet, att lägga fokus vad det innebär i verkligheten. 

Cheferna menar att lagstiftningen kommer att ge utveckling på sikt. För att tydliggöra 

värdegrunden så har, till exempel, ett arbete med samtalsledare påbörjats där 

värdegrunden presenterat för anhöriga. Cheferna beskriver även hur 

utbildningssatsningen har bland annat hjälpt till att förändra hela kontaktmannaskaps 

uppdrag inom särskilt boende. Idag är kontaktmannaskapet mycket mer inriktat på en 

meningsfull dag. Det är en konkret åtgärd kring värdegrunden. Att möta deras behov 

och de ska kunna känna välbefinnande och tillfredsställelse. Att den enskilde brukaren 

är nöjd: 

 

”Delaktiga, att de känner att det är meningsfullt och värdefullt 

och det ju först då en framgång” (chef 3) 

 

 

Stöd att genomföra 

 

Vägledningsmaterialet som Socialstyrelsen tog fram, beskrivs positivt av cheferna. Det 

är enkelt och strukturerat, inga svårbegripliga ord, ett självklart material. Det uppfattas 

vara en bra utgångspunkt på till exempel arbetsplats träffar, ett material att använda sig 

av i diskussioner och utgå ifrån när det gäller reflektioner. Ledningsgrupper har haft 

nytta av materialet, diskussioner pågår för fullt om vad som gäller för chefer. En av 

cheferna beskriver den webbutbildning som finns på Socialstyrelsens hemsida och som 

är riktad till omvårdnadspersonalen. Den ger möjlighet att reflektera och diskutera de 

etiska värdena. En annan chef menar att materialet som Socialstyrelsen har tagit fram 

kommer att användas vid bemötande frågor.  

 

Cheferna beskriver att bemötande är bland annat hur språket används. Små förändringar 

och förbättrat bemötande gör stor skillnad för brukaren och medarbetarna. Att det är 

viktigt hur brukare bemöts i svåra situationer, det är det som är grunden i verksamheten. 

På några verksamheter använder man redan idag materialet och diskuterar utifrån olika 

frågeställningar. En av cheferna upplevde att materialet kommer att vara till hjälp för att 

kunna nå ut till medarbetarna och hitta strategier hur den nationella värdegrunden ska 

implementeras i verksamheten: 

 

”Samtalsledarna använder ju också, då börjar de med ett av 

kapitlen, hittat en film, bemötande kapitlet, visade de först 

filmen och nu vid nästa tillfälle här då, då diskuterar de utifrån 

de olika frågeställningarna utifrån boken.”(chef 6) 
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Personalutveckling 

 

När det gäller personal utveckling pratade cheferna om förbättring. Idag görs ett bra 

jobb men det kan förbättras. Det är en av anledningarna till att man använder 

vägledningsmaterialet. Medarbetarnas förståelse fördjupas i diskussioner om ärenden, 

brukare och agerande i olika situationer. Cheferna anser att det är viktigt att 

medarbetarna förstår varför förändringar måste ske. Att våga granska sig själv och föra 

samtal om brister och för att bli bättre. Det är viktigt att den nationella värdegrunden 

omsätts i praktiken och att personalen är redo för det.  

 

Utbildningen har hjälpt cheferna att prata med medarbetarna om innebörder i olika 

begrepp. Cheferna har insett att det är mycket arbete att implementera värdegrunder. 

Några verksamheter har påbörjat arbetet till exempel att diskutera innebörd av 

värdegrunden på planeringsdagar. Värdigt liv och välbefinnande är viktigt för den äldre, 

begreppet blev en tankeställare hos medarbetarna. Det finns ett värde i att göra ett bra 

jobb, att känna yrkesstolthet. Brukaren behöver känna delaktighet i sina dagliga 

insatser. Därför är dialog viktigt för att nå önskvärt resultatet. En av cheferna tycker att 

det behövs tydliggöra betydelsen av vad värdigt liv och välbefinnande är. En 

värdegrunds dialog har påbörjats. Cheferna har planer för hur implementeringen ska 

påbörjas: 

 

”Jag ska köra det här i höst... skriver jag ju det långa, 

långsiktiga arbetet att jag kommer att implementera 

värdegrunden i annat forum än bara morgon rapporter och 

bara prata om det i korridoren och så,”(chef 5) 

 

 

Tid att genomföra  

 

Cheferna uppger att det är svårt att genomföra implementering av den nationella 

värdegrunden i verksamheterna för att det är svårt att få tiden att räcka till. Andra 

arbetssätt måste hittas. Stora personal grupper är ett upplevt hinder för genomförande av 

den nationella värdegrunden. En av cheferna berättar att några verksamheter redan har 

infört delat ledarskap för att minska personalgrupperna. De stora personalgrupperna gör 

det svårare att diskutera de etiska frågorna med medarbetarna. Cheferna uttryckte också 

att ekonomiska hänsyn försvårar implementering. Implementeringen förväntas ske inom 

ordinarie verksamhet. Därför det är viktigt att redan nu planera hur den nationella 

värdegrunden ska implementeras: 

 

 ”tätare apter (arbetsplatsträffar, författarens förtydligande)till 

   hösten, hitta ut information på ett annat sätt, jag kan maila ut  

   information och använda apter till detta”(chef 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 

Med syftet att belysa hur första linjens chefer uppfattar satsningen på den nationella 

värdegrunden blev valet kvalitativ metod. En kvantitativ ansats fokuserar på att komma 

nära den objektiva sanningen, vilket inte var denna studies syfte. Att ta del av hur någon 

uppfattar något stämmer väl med valet av intervju som metod. Halvstrukturerade frågor 

användes för att ringa in området. Även en enkät undersökning kan belysa någons 

uppfattning, men då får intervjuaren inte möjlighet att uppmuntra till en utförligare 

beskrivning (Lundman & Hällman Granheim 2012, s. 188-189).  

 

Sex chefer valdes till intervju beroende på att undersökningen är av mindre omfattning 

inom ramen för kandidat uppsats. Om fler chefer hade valts till intervjuer så är det 

möjligt att fler variationer framkommit. Studiens avsikt var inte att vara heltäckande, 

utan att beskriva hur chefer kan uppfatta satsningen. Att resultatet styrks av 

socialstyrelsens slutrapport (2014) talar dock för att resultatet kan vara överförbart till 

andra chefer i andra kommuner. För att kunna möjliggöra variationer i berättelserna 

valdes deltagare från två olika kommuner. Att alla deltagare var kvinnor och ingen man 

deltog i själva studien var en tillfällighet. Det fanns även män i samma funktion men de 

var inte tillgängliga för intervju när chefer valdes. Vi hade inte heller som avsikt att 

belysa eventuella skillnader beroende på kön. Kvinnliga första linjens chefer är i 

majoritet inom vård och omsorg vilket är en möjlig förklaring till att kvinnliga chefer 

blev intervjuade. Regnö (2013) beskriver att arbetsvillkoren för chefer är könsmärkta 

beroende på vilket området på arbetsmarknaden chefen verkar inom. Olika 

handlingsmönster relaterar till könsmärkta arbetsvillkor och inte till individens kön 

(Regnö 2013, s 265).  Urvalet av att deltagarna representerade tre olika verksamheter 

var en tillfällighet.  

 

Intervjuerna genomfördes på den aktuella chefens kontor enligt deras önskemål och 

med hänsyn till användning av chefernas tid. Att mobiltelefon användes vid 

inspelningen av intervjuerna berodde på tillgängligheten och förtrogenhetskunskapen av 

dessa. Inga tekniska problem uppstod och ljudet var av bra kvalité. Att använda 

utrustning som är obekant för intervjuarna kan föranleda tekniska svårigheter som kan 

störa samtalet, eller medföra bristande ljudkvalité. Den författare som genomförde 

intervjun var även den som skrev ut intervjun ordagrant. Konstaterades att det ibland 

uppstår svårigheter med att skriva ut ord som är typiskt talspråk, men valde att använda 

det för att bibehålla berättelsen. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det vanligaste 

sättet är att spela in intervjuer, för att författaren ska kunna koncentrera sig på samtalet 

och dynamiken (Kvale & Brinkman 2009, s. 194).  

 

Deltagarna besvarar frågeställningarna olika vis. Därför har följdfrågorna anpassats till 

deltagarnas berättelse under intervjuernas gång, för att möjliggöra utförligare svar. 

Ovana att intervjua gjorde det svårare att uppmuntra deltagarna att utveckla sina tankar. 

Att genomföra intervjuerna tillsammans kunde vara ett sätt att komplettera varandra. 

Samtidigt så hade cheferna kanske haft svårare att pratat fritt.   Av den anledningen 

valde vi att genomföra intervjuerna med en intervjuare.  
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Den transkriberade texten analyserades med kvalitativ innehålls analys som beskrivs av 

Lundman och Hällgren Granheim (2012). Texten analyserades på en textnära nivå med 

hjälp av kategorier (Lundman & Hällman Granheim 2012, s. 188-191). Att välja lagom 

stora enheter som inte hade flera innebörder blev ett gediget arbete som först gjordes av 

författarna var för sig och sedan sammanfördes detta och vi gick gemensamt igenom 

likheter och skillnader i utfallet. Skillnaderna var förvånansvärt få. Där skillnader 

förelåg, diskuterades olika alternativ och en gemensam tolkning framtogs. Samma 

tillvägagångssätt användes för kondenserade meningsenheter. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) är tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet är de begrepp som kan ge svar på studiens trovärdighet. Tillförlitligheten i 

studien har påvisats genom en tydlig analys och diskussioner kring synpunkter 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2012 s. 197-198). För att ytterligare stärka 

tillförlitligheten redovisas exempel i en tabell (se tabell 1). En direkt koppling till 

verklighet och de resultat som framkommit av intervjuerna kan ge läsaren en bra bild av 

studiens giltighet. Det som stärker analysens tillförlitlighet och överförbarhet är att 

resultatet styrks av flera referenser bland annat Socialstyrelsen (2014) slutrapport.  

Metoden som tydligt beskrivs underlättar läsarens värdering av överförbarhet, vilket gör 

att det ökar tillförlitligheten i själva studien. För att få sammanhang vid intervjuer när 

det är flera författare behövs både diskussion och gemensam reflektion, vilket stämmer 

med författarnas arbete under processen (Lundman & Hällgren Granheim, 2012 s. 197-

198).  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa hur första linjens chefer inom äldreomsorgen uppfattar 

satsningen på den nationella värdegrunden. I resultatet kan två huvudkategorier 

identifieras. Den första kategorin beskriver utbildningen som en nödvändig 

förutsättning för att den nationella värdegrunden ska få genomslag i verksamheten. Den 

andra kategorin beskriver hur cheferna ser på sina villkor för förändringsarbete och 

implementering av värdegrunden. 

 

Cheferna uppfattar att värdegrunden och de satsningar som görs för att den ska 

implementeras leder till förbättringar för brukarna. Lagändringen med förtydligandet i 

Socialtjänstlagen är nödvändigt för att värdegrunden ska bli en del av äldreomsorgen. 

Den ger alla verksamheter samma grund och tydliggör att det är viktiga frågor för 

verksamheterna. Redan 2004 beskrev Hjalmarsson, Norman och Trydegård (2004) att 

cheferna inte får sina synpunkter tillgodosedda när det gäller tid och resurser för arbetet 

med enheternas verksamhetsutveckling. Cheferna efterlyser strategier och mål från 

ledningen, och även övergripande visioner för stöd i utvecklingsarbetet (Hjalmarsson & 

Norman & Trydegård 2004, s. 67-68). Trots att regeringen konstaterat att kommunerna 

behöver stöd för att genomföra implementeringen av värdegrunden 

(Socialdepartementet 2010, s. 32) så har förutsättningarna för chefer inte förändrats. 

 

Cheferna ser utbildningen som en förutsättning för implementering av den nationella 

värdegrunden. Utbildningen ger cheferna fördjupad kunskap i värdegrunden, både i 

innebörden för kommunens verksamhet, och betydelsen för brukarnas delaktighet. 
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Cheferna blir bättre rustade att hantera och bemöta de krav som ställs på dem. Att kunna 

bemöta och motivera medarbetarna till varför förändringen är nödvändig och för att 

uppfylla de kvalitets krav som ställs på verksamheten. Utbildningen stärker dem i 

yrkesrollen genom diskussioner med andra i samma situation. De får möjlighet att dela 

med sig av sina tankar och ta lärdom av andras erfarenheter. Även i Socialstyrelsens 

(2014) slutrapport framkommer att mötet med andra deltagare uppskattas. Det visas 

också att kunskapen om värdegrunden och hur den ska föras ut i verksamheten ökat hos 

cheferna, men praktiskt arbete med frågorna har inte ökat i samma grad (Socialstyrelsen 

2014, s. 11). Chefernas brist på tid att läsa kurslitteratur under utbildningen belyser 

svårigheten att prioritera arbetsuppgifter. Genom lagstiftningen av värdegrunden finns 

skyldigheten att implementera den i verksamheten.  Cheferna uttrycker att det 

förutsattes i organisationerna att utbildningen skulle genomföras. Trots detta fick de 

avsätta mycket av sin privata tid för inläsning av litteratur. De blev inte avlastade 

arbetsuppgifter för att kunna delta i utbildning eller hade avsatt tid för inläsning. Detta 

innebär indirekt att verksamheterna förutsätter att när förändringar ska ske behöver 

första linjens chefer använda sin fritid till den inhämtning av kunskap som är nödvändig 

för förbättringsarbetet. Detta styrks av Socialstyrelsens slutrapport (2014, s. 11). 

Socialdepartementet har konstaterat att gemensamt förhållningssätt behövs av 

huvudmän och regering för att utbildningsinsatser om att söka och använda forskning, 

och vid introduktion av ny lagstiftning (Socialdepartementet 2008, s. 11-12).  

 

Arbete med implementering av den nationella värdegrunden har påbörjats i en del 

verksamheter, och planeras starta i andra. Det är viktigt att medarbetarna får 

förutsättningar att utveckla och inhämta kunskap om värdegrundens innebörd. 

Förutsättningar ska finnas att genomföra implementering. Hur många underställda 

chefen ansvarar för har betydelse. Medarbetarna behöver bekräftas, uppmuntras och få 

stöd. Stora personalgrupper i kombination med brist på tid medför att implementeringen 

försvåras. Detta stöds av flera studier och de konstaterar att chefers förutsättningar är 

svåra, med många medarbetare, stora personalgrupper och lite stöd, vilket leder till 

många arbetsuppgifter som konkurrerar om chefernas arbetstid (Hjalmarsson, Norman 

& Trydegård 2004, s. 80), (Björk 2013, s.64-65), (Regnö 2013, s. 114-115). Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) har tagit fram en skrift som handlar om implementering. 

Forskning som behandlar implementering har sammanställts och belyser att arbete med 

att förändra arbetssätt eller attityder är en komplicerad process. De faktorer som 

påverkar implementering är bland annat både faktorer på individuell och organisatorisk 

nivå. Ledarskapet är viktigt för att lyckas med implementering genom förmågan att 

skapa en mottaglig kultur. Vanliga hinder i organisationen är tidsbrist, brist på resurser 

eller utbildningstillfällen.  Framgång beror på samspel mellan ledare, organisation och 

kultur i verksamheten. Implementering stöds bäst genom systematiskt arbete, till 

exempel genom att använda en modell som knyter samman forskning, erfarenheter och 

sammanhanget. Exempel på modeller som kan användas vid implementering är 

Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARISH) och The 

knowledge to action model (KTA) (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Systematiska 

modeller ger verksamheterna en tydlig struktur för arbetet med implementering. 

Tydlighet möjliggör för alla berörda att förstå och förhålla sig till förändringen. 

 

Förändring kan ske på olika nivåer. Enligt Watzlawick, Weakland och Fisch (1996) 

behöver man flytta fokus från att försöka lösa problemet till att lösa varför det är ett 
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problem (s. 93-94). Senge (2002) beskriver att det är sambanden mellan olika 

komponenter i system som behöver förstås, inte komponenterna var för sig (s.20) för att 

skapa lösningar som inte medför att lösningen blir ett nytt problem (s. 63). Senge 

beskriver att människor ansluter till visioner för att det är entusiastiska för målet och får 

frihet till egna bedömningar. Det underlättar om det finns förutsättningar när det gäller 

tid och möjlighet att skapa sin egen bild (Senge 2002, s. 205-206). Cheferna i 

undersökningen talar om vikten av att medarbetarna förstår varför förändringar behöver 

ske, och att små förändringar i bemötande gör stor skillnad för både brukare och 

medarbetare. Förutsättning för förändring är ett öppet och tillåtande klimat, där det finns 

utrymme för dialog och reflektion. 

 

Hur ser förvaltningschefer på första linje chefers förutsättningar för genomförandet av 

studier och implementering av värdegrunden. Det förefaller som om det finns olika 

bilder eller föreställningar av vilka resurser som behövs för att underlätta 

implementeringen. Cheferna beskriver sina olika förutsättningar och att flera kollegor 

hoppat av utbildningen på grund av tidsbrist. De förväntade sig att få avlastning av 

arbetsuppgifter, dock inte uttryckt vilka arbetsuppgifter i studien, utan bara i allmänna 

ordalag. Första linjen chefer uppger i vår studie att tid är en brist. Anledningen till 

tidsbristen förefaller bero på ekonomiska faktorer, genom att de uttrycker att det är svårt 

att skapa förutsättningar i verksamheten för implementeringen. Implementeringen av 

värdegrunden ska genomföras inom ordinarie budget. Genomgående under senare år 

görs nerdragningar inom omsorgen, med slimmade organisationer och effektivt 

resursutnyttjande. Samma omsorg ska ges till fler vårdtagare med mindre eller samma 

personal stat, fast med bättre kvalité. Det är svårt att avsätta tid för gemensam reflektion 

i personalgruppen. Krav på effektiviseringar är genomgående inom hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen 2006, s. 36). Politiker drar upp riktlinjer, bestämmer villkor 

och anger inom vilka ramar omsorgen ska bedrivas. Cheferna får information om 

politiska beslut och de har ansvar för att omsätta den i praktiken (Antonsson 2013, s. 

214-215). Den nationella värdegrunden är ett politiskt beslut som till stor del handlar 

om ett bra bemötande och delaktighet. En förutsättning för detta är möten mellan 

människor. Att mötas och diskutera för att se olika individuella lösningar kräver tid.  

 

SLUTSATTSER  

     
Första linjens chefer i studien är positiva till den nationella värdegrunden och de 

satsningar som gjorts för att möjliggöra implementering.  

Satsningarna upplevs vara till stor hjälp, lätta att använda och ger bra förutsättningar för 

implementering.  

Första linjes chefer upplever bristande stöd från sin ledning för att inhämta egen 

kunskap som ska vara dem till hjälp vid implementeringen. Det är ett problem att inte 

alla chefer har möjlighet att genomföra utbildningen.  

Det finns inte tillräckliga förutsättningar för att genomföra implementeringen av den 

nationella värdegrunden i verksamheterna. Tid saknas för chefernas egen utveckling 

som ska rusta dem för att vägleda personalen i arbetet med den nationella värdegrunden 

och i frågor om bemötande och delaktighet. 



18 

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
 

Första linjens chefer uppfattar att satsningen på värdegrunden är viktig för 

äldreomsorgens utveckling mot ett bättre omhändertagande av de äldre i behov av stöd 

och omsorg. Utveckling behöver ske för att skapa förutsättningar för bättre delaktighet 

och en förskjutning till den enskilde individen och dennes behov. Kunskaper finns om 

hur implementerings arbete lättare kan genomföras, genom användande av en modell. 

Flera olika modeller finns att tillgå. Ett exempel är PARISH och ett annat KTA (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Regeringen har konstaterat att stöd för implementering 

behövs och har tillskjutit olika förutsättningar för underlättandet. Ett tydligt systematiskt 

arbete om hur implementeringen ska gå till bör finnas inom varje verksamhets område. 

Vår uppfattning är det behöver studeras ytterligare, hur verksamheterna konkret ska 

arbeta med det som försvårar implementering. En annan aspekt som behöver belysas är 

hur förvaltnings chefer uppfattar satsningen på den nationella värdegrunden. De har en 

strategisk funktion och borde ha större förutsättningar att underlätta för de underställda 

chefernas arbete med implementering av den nationella värdegrunden. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till första linjens chef inom äldreomsorgen 
 

 

Vi är två studenter som studerar Vård- och Omsorgsadministration på Högskolan i 

Borås och som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur du som första linjens chef inom 

äldreomsorgen uppfattar satsningen på den Nationella värdegrunden, och om 

utbildningen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen ger dig som chef förutsättningar, att arbeta med implementering av den 

nationella värdegrunden inom äldreomsorgen.  

 

För att besvara syftet avser vi att intervjua dig i egenskap av första linjens chef inom 

äldreomsorgen och som har gått ovanstående utbildning. Intervjun beräknas ta 45 

minuter och den kommer att spelas in.  Dessa inspelade intervjuer kommer efter 

ordagrann utskrift att raderas och bara det utskrivna materialet kommer att hanteras. 

Obehöriga kommer inte att ha tillgång till materialet. Uppgifter som kan identifiera dig 

kommer att tas bort. Vid publicering kommer det analyserade materialet att vara 

avidentifierat. Intervjun genomförs på den plats som du och intervjuaren kommer 

överens om.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas utan närmare 

förklaring. Vi hoppas att du vill medverka då detta skulle betyda mycket för vårt arbete. 

Har du några frågor eller funderingar om intervjun kontakta oss gärna!  

 

Hälsningar  

_______________________                   __________________________  

Ardita Dreshaj  Ellinor Johansson 

E-post: ardita.dreshaj@partille.se  E-post: ellinor.ekeback@gmail.com   

 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare som också kan besvara 

eventuella frågor eller funderingar. 

Handledare: 

Lise-Lotte Jonasson  Henrik Andersson   

Lektor   Universitetsadjunkt  

  

E-post: lise-lotte.jonasson@hb.se Henrik.Andersson@hb.se  

Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 
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Godkännande  
Undertecknad godkänner härmed att Ardita Dreshaj och Ellinor Johansson genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Ort/datum 

 

______________________________ 

 

 

 

_______________________________   

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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Bilaga 2  

 

 

Frågeställningar vid intervju av första linjens chef inom äldreomsorgen 

 

 

 

Vad är din uppfattning om satsningen på den nationella värdegrunden? 

 

 

 

Utbildningen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen, vad har den inneburit för dig? 

 

 

 

Har den inneburit förutsättningar för ditt arbete med att implementera den nationella 

värdegrunden i din verksamhet? 

 

 

 

Ser du att regeringens satsning med väglednings material och utbildningen leder till att 

äldreomsorgens etiska värden bättre kommer att tillgodose de äldres vård och omsorg? 

 

 


