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Abstract 

Denna studie baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med chefer inom särskilt 

boende i äldreomsorgen. Studien har genomförts utifrån syftet att undersöka chefers attityder 

och värderingar till den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen och vad de anser om 

möjligheterna att genomdriva förändringar i linje med densamma 

Intervjuerna har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. I analysen har även 

systemteori och organisationsteori använts som teoretiska utgångspunkter. Resultatet visade 

att kunskapen kring värdegrunden ansågs vara god. Inställningen till värdegrunden varierade 

men ett av de mest frekventa svaren var att det föreligger ett behov av en nationell värdegrund 

inom äldreomsorgen. Den ansågs även bland annat kunna kvalitetssäkra och utgöra ett 

påtryckningsmedel för förändring. Vad som även framkom i resultatet var att det ansågs 

föreligga vissa faktorer som antingen möjliggör eller hindrar implementering av den 

nationella värdegrunden. Hindren kunde med hjälp av systemteori kopplas till olika nivåer. 

Resultatet visade även att det ansågs ha genomförts förändringar i linje med värdegrunden. 

Dock poängterades även att det fanns vissa utvecklingsområden för förändring. 

Det råder brist på forskning kring den nationella värdegrundens inom äldreomsorgen och dess 

mottagande och effektivitet. Studien bör således endast ses som ett första nedslag i en lokal 

kontext. 
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1. Inledning 

Socialstyrelsen (2014) skriver att de som är 65 år och äldre idag utgör 19 % av befolkningen i 

Sverige. Enligt prognoser från statistiska centralbyrån kommer den äldre andelen av 

befolkningen ha ökat till 24 % om 30 år. Medellivslängden har ökat under de senaste 50 åren 

och då har även hälsotillståndet blivit bättre för många. Det är således framförallt de allra 

äldsta (de över 80 år) som förväntas ha ett omfattande behov av vård i framtiden. Enligt en 

mätning som gjordes 2011 var det cirka 40 % av de äldre över 80 i Sverige som fick stöd 

genom antingen hemtjänst eller särskilt boende (Socialstyrelsen 2012). Äldre tycks således 

fortsatt vara en central målgrupp för socialt arbete. 

Enligt 5 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska omsorgen riktad till äldre fokusera på 

att äldre personer får ett värdigt liv och kan känna välbefinnande. Socialnämnden ska även 

verka för att de äldre får leva och bo självständigt, ha trygga förhållanden samt ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra människor. Dessutom ska den äldre enligt 5 

kap 5 § SoL i den utsträckning det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ske. 

Dessa lydelser som presenterats är tillägg i lagen sedan 2011. Syftet är att på detta sätt 

förtydliga vilka värden och normer som ska vara fundamentala i äldreomsorgens arbete. Hur 

detta ska införlivas i praktiken är upp till varje kommun (Regeringens proposition, Värdigt liv 

i äldreomsorgen 2009/10:116 s. 25).  

Wikström & Emilsson (2014) har genomfört en studie utifrån två äldreboenden I Sverige och 

kommer fram till att de boende av olika anledningar inte upplever tillräcklig autonomi i sin 

vardag. En av anledningarna till detta som framhävs är osäkerheten kring äldrevårdens 

uppdrag, där det inte är klarlagt om äldreboendet primärt är en plats att bo på eller en plats att 

bli omhändertagen. Ett liknande resonemang förs även av Roth & Eckert (2011) som studerat 

en boendeform som heter Assisted Living i USA, och menar att det alltid skapas en 

intressekonflikt i en miljö som å ena sidan är den boendes hem men å andra sidan är 

personalens arbetsplats. Wikström & Emilsson (2004) tar även upp faktorer till avsaknaden av 

autonomi för de äldre. En sådan är att inställningen till de äldre har präglats av ålderism, 

genom att personalen utifrån förutfattade meningar betraktat och behandlat de äldre som 

inkapabla och ovilliga att vara självständiga. Sist men inte minst lyfter författarna även upp 

personalens stora makt som avgörande för att de äldre inte upplever autonomi i sin vardag 

(makten över dagliga aktiviteter till exempel). 

Socialstyrelsen (2014) framhäver att den nationella värdegrunden för äldreomsorgen kommit 

att prioriteras högt i och med att den med anledning av förändringar i socialtjänstlagen fick en 

förnyelse 2011. Med utgångspunkt i denna värdegrund diskuteras nu hur implementeringen 

kan gå till i studiecirklar och på arbetsplatsmöten inom äldrevården runtom i Sverige. Drygt 

2000 chefer från hela landet har dessutom skickats på högskoleutbildningen ”att leda och 

arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen” 2012-2013, en utbildning 

som omfattar 7,5 högskolepoäng. Denna innefattar hur man förmedlar humanism till de 

anställda och hur man ska gå tillväga för att genomföra förändringar i linje med den nationella 

värdegrunden. År 2013 startades även den internetbaserade utbildningen ”Nationell 

ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen” av socialstyrelsen. Under hösten 2013 

hade drygt 800 chefer inom äldrevården genomfört denna utbildning som omfattar 30 

högskolepoäng. Enligt kursbeskrivningen läses kursen på kvartsfart under 4 terminer. Kursen 

ges bland annat av institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Universitetet skriver 

att de chefer som har läst ”att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden” kan 
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validera detta mot den första av de fyra delkurserna som kursen ”Nationell 

ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen” består av. 

Värdighet och välbefinnande tycks därmed vara något som prioriteras högt inom 

äldreomsorgen på nationell nivå på senare tid, något som illustreras av förändringarna i lagen 

samt socialstyrelsens satsningar på utbildningar. Samtidigt finns alltså studier som indikerar 

brister gällande dessa värden, utifrån äldres upplevelser av ett värdigt bemötande och 

autonomi på exempelvis särskilt boende. Således tycks det föreligga ett behov av att ta reda 

på hur den nationella policyn tagits emot på lokal nivå. 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka chefers attityder och värderingar till den nationella värdegrunden inom 

den kommunala äldreomsorgen och ta reda på vad de anser om möjligheterna att genomdriva 

förändringar i linje med densamma 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

Hur väl anser sig intervjupersonerna känna till den nationella värdegrunden? 

 

Vad är de intervjuade chefernas uppfattning om och inställning till den nationella 

värdegrunden i äldreomsorgen?  

 

Anses det föreligga några möjligheter eller hinder för implementering av den nationella 

värdegrunden på särskilt boende, i den lokala praktiken?  

 

I vilken utsträckning anser dem som intervjuats att deras egen verksamhet arbetar i linje med 

den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen? 
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3. Kunskapsöversikt 

För att kunna analysera möjligheten att implementera den nationella värdegrunden inom 

verksamheter i äldreomsorgen behöver några olika teman beröras. I denna kunskapsöversikt 

anges först prevalens över hur stor andelen äldre människor i behov av stöd är. Avsnittet efter 

det ger exempel på internationella konventioner kring åldrande, som Sverige även är en del 

av. Därefter kommer avsnittet som tar upp forskning om äldres möjligheter att leva ett värdigt 

liv. I synnerhet berörs den del av värdigt liv som kallas för autonomi. Efter detta avsnitt 

återfinns en del som berör svensk äldrepolitik och vad den har för ambitioner med särskilt 

boende. Sedan beskrivs bakgrunden till och innehållet i den nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen. Slutligen återfinns ett avsnitt som behandlar implementering av socialpolitik 

för att illustrera kunskapsbilden kring denna 

3.1 Prevalens 
År 2010 var ungefär 524 miljoner människor i världen över 65 år. Detta utgjorde ungefär 8 

procent av världens totala befolkning vid den tidpunkten. År 2050 förväntas andelen äldre ha 

ökat till 16 procent av befolkningen i världen. De huvudsakliga förklaringarna till denna 

förändrade ratio är att människor lever längre idag och att färre barn tillkommer än tidigare 

(WHO, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2014) utgör de som är 65 år och äldre idag 19 % av 

befolkningen i Sverige. Statistiska centralbyråns prognoser indikerar att denna andel av 

befolkningen ska ha ökat till 24 % om 30 år.  

Det är framförallt det allra äldsta skiktet av äldre som är i behov av hemtjänst eller särskilt 

boende. År 2011 genomfördes mätningar som visade att det var cirka 40 % av de äldre över 

80 år fyllda i Sverige som fick stöd genom antingen hemtjänst eller särskilt boende. När 

mätningar om hur många som mottog stöd från hemtjänst eller särskilt boende bland äldre 

från 65 år och uppåt var siffran 14 %. (Socialstyrelsen 2012). Detta indikerar tydligt att 

behovet av vård och stöd är större bland dem som är i det äldsta skiktet av de äldre än bland 

dem som är i det yngre skiktet. Ungefär 50 % av dem som bor inom särskilda boendeformer 

för äldre har någon form av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010b). 

3.2 Internationella konventioner 
År 1982 antogs den första internationella handlingsplanen kring åldrande i Wien. År 2002 

anordnades en andra världskonferens kring äldre och deras rättigheter. Vid båda dessa 

tillfällen har närvarande medlemsländerna från FN skrivit under åtagandet att se till att äldre 

människor ska tillgodoses alla mänskliga rättigheter. Handlingsplanen som togs fram i Madrid 

2002 har syftet att skapa att inkluderande samhälle för alla åldrar. Bland annat handlar den om 

att skapa hälsa och välbefinnande, en god utveckling och att möjliggöra stödjande miljöer för 

äldre människor (United Nations, 2002). 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ratificerats av 

Sverige. Detta gör att Sverige, sedan när den skrevs under 2007, är bundet till vad 

konventionen innefattar. Många äldre som får stöd har funktionsnedsättningar. Artikel 19 i 

denna konvention handlar om rätten att leva självständigt och att få delta i samhället. Artikel 

28 klargör att konventionsstaterna erkänner personer med funktionsnedsättning en 

tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet (FN, 2006). 

År 1991 tog FN fram en resolution riktat mot äldre. I denna låg fokus bland annat på 

begreppen värdighet deltagande och självständighet. Denna resolution är dock inte bindande, 

utan betraktas som en vägledning för länder att utgå ifrån när de arbetar med att stärka äldres 

rättigheter i samhället (United Nations, 1991) 
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3.3 Forskning kring värdigt liv för äldre 

Autonomi 

Forskningen tyder på att äldres möjligheter till autonomi i vardagliga situationer på särskilda 

boenden är begränsade. Personalen tenderar av olika anledningar att begränsa det vardagliga 

självbestämmandet.  I praktiken inte finns så stora möjligheter till autonomi för äldre. 

Mestadels blir individens det avsedda självbestämmandet en symbolisk makt i de situationer 

när detta försöker efterlevas på boendet. Den reella makten över den enskildes liv ligger 

fortfarande till störst del hos personalen och inte hos individen själv (Persson & Westerfors, 

2009; Harnett 2010, Wikström, 2014). Trots det tycks möjligheterna till autonomi för de äldre 

ändå variera en aning beroende på några olika faktorer. Harnett (2010) menar att en viktig 

faktor är timing. Om en boende ber om att få gå och duscha när alla sitter och äter var det 

svårt för personalen att tillgodose önskemålet. Till följd av detta gav personalen istället för att 

tillgodose önskemålet, en respons som återupphöll ordningen vid matbordet. Hade den 

enskildes önskemål kommit vid personalens morgonbesök så hade det varit troligare att 

personalen hade kunnat gå utanför planeringen och anpassa sig efter önskemålet. En annan 

faktor för äldres möjligheter till att åtnjuta autonomi i vardagen var i vilken grad önskemålet 

frångick de vanliga rutinerna. De allra mest avvikande önskemålen var fruktlösa att få 

igenom, medan vissa ansågs realistiska av personalen, och kunde tas upp för förhandling.  

Wikström (2014) ger ett liknande exempel när en boende kommer och ber om hjälp var tionde 

minut, och det är svårt för personalen att tillgodose dessa önskemål av praktiska skäl. En 

tredje viktig faktor som lyfts av Harnett (2010) för om de äldre kunde åtnjuta 

vardagsautonomi eller inte var personalens personliga vilja eller ovilja att förhandla/gå 

utanför rutinerna.  Individuella olikheter bland personalen gjorde att vissa var mer 

förhandlingsvilliga än andra. En fjärde faktor som Wikström (2014) tar upp är 

organisationskulturen. Till att börja med är personalens makt över vardagliga aktiviteter och 

rutiner är inbäddade I organisationens kultur och arbetssätt. Organisationskulturen har 

konstruerats i samspel mellan de boende och personalen. Denna organisationskultur menar 

författaren dessutom är präglad av ålderism genom att personalen ofta ser de boende som 

ovilliga och inkapabla att vara självständiga och således behandlar dem därefter. I 

organisationskulturen föreligger dessutom en ambivalens kring äldrevårdens uppdrag. Det var 

då oklart för personalen om äldreboendet primärt var en plats för de äldre att bo på eller en 

plats där de primärt skulle bli omhändertagna. Detta ledde till att olika personal hade olika 

förhållningssätt till de boende. Vissa hade ett mer medicinskt perspektiv och andra ett mer 

socialt. Dessa spänningar som skapades i personalens förhållningssätt ledde till en dålig 

blandning som begränsade de boendes autonomi ytterligare. 

Roth & Eckert (2011) har studerat en boendeform som kallas Assisted Living i USA. Denna 

boendeform skiljer sig från vanliga ålderdomshem på så sätt att den har en mer social ansats 

snarare än en medicinsk. Den utvecklades för över 25 år sedan, innefattar egna privata rum 

med toalett och framhäver således en respekt för individens privatliv och dennes autonomi. 

Trots detta drar de slutsatsen att det är naturligt att det uppstår en intressekonflikt i en miljö 

som å ena sidan är den boendes hem men å andra sidan är personalens arbetsplats, och som 

har som uppdrag att ansvara för de boendes säkerhet. Denna intressekonflikt som återfinns 

både i de planerade publika rummen på boendet och i de spontana rummen som uppstår, gör 

att de boende på många sätt inte får ett fullständigt privatliv och autonomi, ett faktum som 

således går emot den ursprungliga ambitionen med boendeformen. 
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Henning (et al, 2009) har provat en modell i Eksjö som bygger på en så kallad 

framtidsworkshop. Denna bygger på en demokratisk process med fullt deltagande, öppen 

kommunikation organisationsutveckling och ledarskap. Resultaten indikerade att man kunde 

uppnå empowerment, delaktighet och autonomi för äldre genom att låta de äldre planera och 

vara involverade i processen kring sitt framtida boende. Den decentralisering som skett i och 

med kommunernas relativa självstyre sedan 1990-talet när det gäller äldreomsorgen menar 

författarna har skapat en möjlighet att på detta sätt kreativt tillgodose de lokala behov och 

önskemål som finns. 

Persson & Westerfors (2009) kom i sin studie fram till att personalen inom särskilt boende 

tenderade att bortförklara när de av olika anledningar begränsade de äldres vardagsautonomi. 

Det var vanligt förekommande att man i personalen skyllde på tidsmässiga ramar eller 

liknande, även om det inte var ett problem. På detta sätt kunde personalen komma undan med 

sitt agerande. 

Identitet och delaktighet 

Hendricks (2004) skriver att socialpolitik ger ett socialt skyddsnät till de människor som faller 

inom ramen för dess inklusionskriterier. Samtidigt sätter den upp ramar för människornas 

delaktighet medborgerligt, socialt eller ekonomiskt. Det är inom dessa ramar som många 

människor utvecklar en identitet. Socialpolitiken beskrivs som en grundläggande del i dessa 

människors upplevelse av sina liv. De positiva aspekter som detta för med sig kan är 

exempelvis att de som är inkluderade kan känna trygghet, stabilitet och en gemenskap med 

sina jämlikar i samma situation. Å andra sidan har människorna endast möjligheten att 

utveckla en identitet inom ramen för hur samhället är organiserat. Detta innebär att de 

utvecklar identiteter som är starkt förknippade med dessa förutsättningar. För äldre människor 

i denna situation handlar det ofta om att den omsorg eller rättighet de beviljats innehåller en 

strukturerad beroendeställning, vilket gör att man lätt påverkas till att utveckla en mer 

beroende identitet. 

Evertsson & Johansson (2008) skriver att ett hem kan bidra till att skapa en positiv identitet 

för de äldre. Dock poängteras att hemtjänsten idag har ett huvudfokus på kroppens 

rehabilitering, vilket riskerar att undanhålla hemmets sociala mening. Studien som har 

genomförts illustrerar att vissa omsorgstagare upplever brister gällande de sociala 

förutsättningarna att kunna stanna i det egna hemmet. Ett sådant exempel är avsaknaden av  

sociala relationer. Hemmet som annars har potential att skapa känsla av oberoende och 

identitet för de äldre om inte fokus läggs på både sociala och fysiska förutsättningar för att 

stanna kvar. Förlusten av oberoende som ett förlorat hem många gånger innebär för äldre 

riskerar enligt författarna att skapa en infantilisering av dessa människor, där de inte längre 

anses kunna ta hand om sig själva.  

Whitaker (2008) skriver att upplevelsen av att åldras på flera sätt är kopplat till kroppen. 

Kroppen anses vara det medium eller den entitet genom vilken upplevelsen av åldrandet 

uppfattas. Den äldre kroppen innefattar flera dimensioner. De mer vardagliga aspekterna som 

”kroppens svek” för med sig är exempelvis att man blir mer beroende av hjälp med att byta 

blöjor eller liknande. Kroppens svek innefattar enligt studien även ett existentiellt tvivel, till 

exempel frågan: varför på detta sätt? Vissa som blir äldre ifrågasätter sin rynkighet eller 

beklagar sig över sin minskade hörselförmåga. Den äldre kroppen kan således för många äldre 

även vara ett existentiellt tecken på att tiden håller på att ”rinna ut”. Kombinationen av att inte 

kunna göra vissa saker på samma sätt som förut och besvikelsen över detta tycks göra 

kroppen till en viktig del av hur de äldsta äldre upplever sitt åldrande 



 
6 
 

3.4 Svensk äldrepolitik 
Ädelreformen 1992 var en av många reformer som genomfördes inom vård och omsorg på 

1990-talet. Den ledde bland annat till att kommunerna fick det primära ansvaret för 

äldrevården. Tidigare hade detta ansvar primärt legat hos landstingen. I samband med detta 

tillkom en ny kommunallag 1992 som gav kommunerna mer befogenheter än tidigare 

(Socialstyrelsen, 2010). Denna decentraliseringstrend har dock fått andra inslag. Det finns 

tecken på att Sverige har anammat en viss recentralisering, även om det inte finns tillräckligt 

starka bevis för en cyklisk svängning. Statlig styrning har delvis kommit att bli ett faktum 

genom att statsbidrag exempelvis har använts för att direktstyra och stimulera tillväxt och 

kvalitetssäkra på kommunal nivå. Ett annat exempel på recentralisering är maxtaxan i 

äldrevården.  Inom äldreomsorgens domän införde staten under 2002 en reglering av hur 

mycket pengar som maximalt kunde tas ut av den enskilde för att ta del av de kommunala 

verksamheterna, vilket således utgör en begränsning för det lokala självstyret. Ett sista 

exempel är vårdgarantier. Om en person inte får vård inom en viss tidsperiod i en kommun 

har den rätt att söka vård inom en annan kommun, något som då bekostas av den första 

kommunen. På detta sätt kan staten se till att en likvärdig vård ges runt om i landet (Bergmark 

& Minas, 2007) 

En bärande idé i svensk äldrepolitik länge har varit att äldre människor mår bäst av att bo i sitt 

eget hem så länge de vill och kan. Grundstommen i detta synsätt utgörs av en föreställning om 

att det egna boendet gynnar äldres oberoende, genom att de då i större utsträckning anses 

kunna ha kontroll över och påverka sin egen vardag (Evertsson & Johansson, 2008; 

Socialstyrelsen, 2011). 

Även om ambitionen är att äldre ska stanna i sina hem så länge som möjligt behövs ibland 

mer stöd än så. Exempel på faktorer som skapar behov av det som kallas för särskilt boende är 

till exempel behovet av gemenskap med andra människor, otrygghet, rädsla eller stora behov 

av omvårdnad (Socialstyrelsen, 2011). Med särskilt boende avses särskilda boendeformer för 

äldre enligt 5 kap 5§ i socialtjänstlagen. I samband med ovan nämnda Ädelreform på 90-talet 

samlades ett antal olika boendeformer under detta begrepp. Med anledning av detta ingår till 

exempel de gamla beteckningarna servicehus, gruppboenden, och ålderdomshem i särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2011).  Enligt Regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 

behövs idag fler platser i särskilda boendeformer för äldre. Behovet beräknas dessutom öka 

ytterligare från och med år 2020, till följd av demografiska förändringar (Prop. 

2009/2010:116)  

 I 4 kap 1§ i socialtjänstlagen ingår begreppet livsföring i övrigt. Genom ett bistånd ska den 

enskilde erhålla tillräckligt stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Om behovet av att 

använda särskilt boende för att uppnå en skälig levnadsnivå föreligger, ska ett sådant bistånd 

användas. Samtidigt är självbestämmandeprincipen viktig att tillgodose så långt det är möjligt. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att även när denna boendeform används så betraktas 

boendet inom ramen för denna struktur som den enskildes personliga hem (Socialstyrelsen, 

2011). 

3.5 Nationell värdegrund inom äldreomsorgen 
Den nationella värdegrunden i äldreomsorgen är lagstadgad sedan 2011 och är numera en del 

av socialtjänstlagen. Med värdegrund menas de värden och normer som ska vara 

grundstommen för äldreomsorgen när de bedriver sitt arbete. Bakgrunden till att 

värdegrunden har tagits fram är att det finns ett behov av det. Till att börja med har det enligt 

olika rapporter som legat till grund för propositionen funnits brister avseende exempelvis 

individuell anpassning av insatser, äldres delaktighet i planering av insatserna och personalens 

[Ange ett citat från dokumentet eller 

sammanfattningen av en intressant 

punkt. Du kan placera textrutan var 

som helst i dokumentet. Använd 

fliken Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 
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grundläggande förhållningssätt och värderingar till de äldre. Detta ansågs kunna bli bättre om 

det infördes en värdegrund i lagen. Vidare är socialtjänstlagen en ramlag vilket innebär att den 

kommunala friheten för utformning är stor. En konsekvens av detta har blivit att de etiska 

frågorna inte varit lagstadgade i tidigare, med undantag för det som står i den så kallade 

portalparagrafen 1 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453). Denna klargör att verksamheten ska 

bygga på respekt för människors integritet och självbestämmande. Den nationella 

värdegrunden som nu är lagstadgad innehåller en tydligare nationell målsättning med 

äldreomsorgens arbete än tidigare. (Regeringens proposition, Värdigt liv i äldreomsorgen 

2009/10:116). Nedan presenteras hur värdegrunden nu framgår i lagen. 

Enligt 5 kap 4 § 1 st socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska omsorgen riktad till äldre 

fokusera på att äldre personer får ett värdigt liv och kan känna välbefinnande. Detta första 

stycke är alltså tillagt sedan 2011. Begreppet värdigt liv beskrivs som ett övergripande 

begrepp och inkluderar aspekter som individens privatliv, den kroppsliga integriteten, 

möjligheten till självbestämmande, graden av delaktighet, graden av individanpassning och 

hur gott bemötandet är. Med välbefinnande åsyftas den subjektivt upplevda känslan hos 

individen. Det kan till exempel handla om att känna sig trygg eller att kunna känna att 

vardagen är meningsfull (Regeringens proposition, Värdigt liv i äldreomsorgen 2009/10:116 

s. 25ff). Enligt 5 kap 4 §SoL framgår även sedan tidigare att socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

I 5 kap 5 § 3st SoL skrivs att den äldre personen, så långt det är möjligt, kunna välja, när och 

hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Detta tredje stycke i 5 kap 

5 § SoL är ett tillägg som syftar till att öka den enskildes inflytande över beviljade insatser 

och deras genomförande (Prop.2009/10:116). Trots att värdegrunden är utformad så att en 

verksamhet ska sträva efter att bidra till ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande för 

äldre människor, så är det inte möjligt för den enskilde att kräva ett specifikt bistånd grundat 

på detta. Detta har mer att göra med vad äldreomsorgen ska sträva efter. Rätten till bistånd 

regleras även i fortsättningen i 4 kap 1§ SoL (Prop.2009/10:116) 

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen utgör således en nationell ambition för 

vilka värden äldrevården ska präglas av. Hur implementeringen sedan går i praktiken är dock 

oklart. Det saknas kunskap i forskningen om detta i nuläget. Därmed kan det finnas anledning 

att få en inblick i hur forskningen kring implementering av socialpolitik generellt har sett ut, 

vilket kan utläsas nedan. 

3.6 Implementering av socialpolitik 
Det finns forskning som behandlar övergången mellan socialpolitiska ambitioner till en lokal 

kontext. Ett problem för forskningen kring implementeringen av socialpolitik har dock bland 

annat varit svårigheten i att göra jämförelser mellan studier som genomförts i olika 

sammanhang, då exempelvis de skandinaviska länderna har helt andra ekonomiska 

förutsättningar än många andra länder har. Ett annat problem ligger i svårigheten att mäta hur 

väl vissa politiska ambitioner har fått fäste (Hill, 2006). Vad forskningen dock har kommit 

fram till är att det finns några kritiska komponenter för implementering av socialpolitik. En 

sådan kritisk komponent är hur väl en nationell ambition tas emot av de professionella lokalt. 

Finns det ett lokalt förtroende bland yrkesverksamma är det lättare för socialpolitiken att få 

fäste (Nilsen et. al 2013). En annan kritisk komponent för implementering av socialpolitik är 

hur utformningen av policyn ser ut (Hill & Hupe, 2009, Nilsen et. al 2013). En tredje kritisk 

komponent handlar om hur väl det socialpolitiska initiativet tas emot av människorna den är 

till för. Patienters och klienters reaktioner på den socialpolitiska ambitionen utgör vanligen en 
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faktor. Ett fjärde kritisk komponent är den sociala kontext under vilken implementeringen 

äger rum. Vårdens inramning är exempel på den sistnämnda och där det är svårt för 

policyskaparna att kunna påverka hur implementeringen (Nilsen et. al, 2013). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs undersökningens teoretiska utgångspunkter.  

4.1 Motivering av teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera resultatet på ett tillfredsställande vis ansågs det behövas några teorier 

att utgå ifrån. Systemteorin med dess hierarkiska nivåer av system anses kunna bidra till 

analysen genom att den underlättar förståelsen av förhållandet mellan individ, verksamhet, 

organisation och samhälle. Organisationsteorin har använts för att kunna bidra med en extra 

förståelse för förändringar av organisationer. Begrepp från båda teorierna har använts i 

analysen av resultatet, för att förhoppningsvis kunna bidra till mer teoretiskt förankrade 

slutsatser. 

 

4.2 Systemteori 
Öqvist (2008) skriver att systemteorins huvudsakliga innebörd är att världen kan delas upp i 

separerade system. Varje system har ett eget värde men är i regel även också ett subsystem till 

ett större system. När subsystemen möts och bildar ett större system fyller de alla gemensamt 

en större mening än vad de skulle ha gjort som enskilda system. En människa kan ses som ett 

subsystem till familjen som kan ses som ett subsystem till samhället och så vidare. 

Systemteorin använder sig även av begreppet nivåer. Alla system består av olika nivåer. De 

nivåerna som är högre i systemets hierarki styr över de nivåer som är lägre i hierarkin. Till 

exempel kan samhället delas in i samhällsnivå, organisationsnivå, verksamhets eller 

gruppnivå samt individnivå. Beslut som fattas på högre nivåer får en större räckvidd men är 

även av mer generell karaktär. Exempelvis behöver en högt uppsatt politiker, som fattar beslut 

för hela systemet samhället ta hänsyn till alla varierande behov som finns i hela detta system. 

Således behöver besluten som tas på en hög nivå i ett system vara av mer abstrakt karaktär för 

att de ska kunna vara relevanta för hela systemet. Dessutom har politikern inte möjligheten att 

veta i detalj vad alla människor behöver (Öqvist, 2008). 

Inom systemteorin används även begreppen konstanter och variation. Ett system behöver både 

rutiner och avvikelser för att fungera. En lagom dos av båda är nödvändigt. Det finns även 

något som kallas för lagen om den nödvändiga variationen. Med detta menas att yttre försök 

till förändringar aldrig kan åstadkomma mer än vad mottagarsystemets har kapacitet till. Det 

finns ett visst utrymme för förändring, men det är begränsat (Öqvist, 2008). 

4.3 Organisationsteori 
Wolvén (2000) skriver att det i samband med förändringar av organisationer kan förekomma 

individuella och organisatoriska hinder, som motverkar förändringens framfart. Det 

individuella förändringsmotståndet kan i värsta fall skapa konflikter och förhindra nödvändiga 

reformer. Som bas för de individuella hindren listar författaren upp 5 punkter. Dessa är: 

vanor, trygghet, ekonomiska faktorer, fruktan för det okända samt selektivt 

informationsutbyte. Basen som författaren listar för organisatoriska hinder är: strukturella 

hinder, motstånd på grund av att ett antal personer förlorar expertroller, motstånd på grund av 
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hot mot etablerade maktrelationer samt motstånd på grund av hot mot den etablerade 

resursfördelningen 

Kultur är ett mångfacetterat begrepp. Inom organisationsforskningen har det bland annat 

använts för att beskriva de normer och praktiker som organisationer utvecklar runt dess 

hantering av människor eller de normer en organisation ämnar införliva för att förbättra 

organisationen. Ofta förekommer ledare som pratar om att skapa den ”rätta kulturen”. En god 

organisationskultur anses vara viktig då den exempelvis kan påverka kvalitén och 

effektiviteten i en organisation. Således kan det även talas om bättre och sämre 

organisationskultur inom olika organisationer. (Schein, 2010). 

Vad gäller förändringar av organisationer så krävs det oftast specifika personer som ansvarar 

för dessa. Valet av förändringsagent beror på förändringarnas omfattning och dimension. I 

vissa fall kan det vara bra att rekrytera någon utifrån, då de inte utgör en del av 

organisationskulturen och därmed kan ha ett friare förhållningssätt till organisationen och vad 

som anses behöva förändras. I andra fall kan det vara bra att ha en intern förändringsagent, 

som är väl insatt i organisationens förutsättningar, möjligheter och hinder. Förutom att 

personen då är insatt kan den i bästa fall arbeta utifrån en tidigare upparbetad legitimitet inom 

organisationen. (Wolvén, 2000). 

5. Metod 

Nedan följer en sammanställning av undersökningens genomförande.  

5.1 Forskningsmetod 
Detta är en kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med chefer inom särskilt boende i 

äldreomsorgen. Anledningen till att kvalitativ metod har valts är att man med en sådan kan 

bidra med en djupare förståelse av människors attityder till ett fenomen än vad en kvantitativ 

studie kan göra (Bryman, 2011). Då det är chefers inställning till den nationella värdegrunden, 

genom attityder och värderingar som har varit i fokus ansågs det därmed lämpligare att 

använda kvalitativ metod. Genom att använda intervjuer snarare än något kvantitativt 

mätinstrument som exempelvis enkäter kan följdfrågor användas och människors resonemang 

utvecklas (ibid). Intervjuerna tog i genomsnitt 1 timme att genomföra. 

5.2 Urval 
En lista över chefer inom särskilt boende i äldreomsorgen i en kommun skapades. Sedan 

kontaktades dessa via mail med bifogat informationsbrev. Urvalet i studien är således inte 

genomfört med hjälp av någon slumpfaktor. Istället kan urvalet som använts beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval. Detta innebär att resultatet inte går att generalisera till någon 

målpopulation (Bryman, 2011). Anledningen till att denna urvalstyp har använts beror på 

svårigheten i att få tag i intervjupersoner inom ramen för studien. Två grundläggande 

svårigheter aktualiserades. Den första utgjordes av att det inte fanns någon fullständig lista 

över chefer inom särskilt boende i den kommun som valts. Författarens egen lista kunde inte 

garantera att alla chefer inom särskilt boende fanns med. Det andra hindret utgjordes av att få 

av dem som kontaktats besvarade mailet. Således sågs det som nödvändigt att söka cheferna 

via telefon. Många gick inte att nå och många andra tackade nej på grund av tidsbrist. De 

intervjupersoner som till slut kunde ställa upp blev således dem som till slut fick vara med. 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor i åldersspannet 40-60 år. De hade alla mångårig 

erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. Hur länge de hade arbetat som chef på särskilt 

boende skiljde sig mellan under ett år upp till tjugo år.  
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5.3 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis formulerades studiens syfte. Sedan nyttjades universitetets bibliotek och 

databaser som SocIndex för att söka fram relevant vetenskaplig litteratur till inledningen och 

kunskapsöversikten. Eftersom den nationella värdegrunden är så pass ny finns ännu inga 

studier på dess effektivitet. Således användes istället forskning kring vissa centrala värden 

som ingår i den, exempelvis autonomi. Utöver detta har sökmotorn Google använts för att 

återfinna information kring internationella konventioner, socialstyrelsens material kring 

värdegrunden och annat som inte går att finna i databaserna för vetenskaplig litteratur.  

När arbetet med att samla in information till och påbörja skrivandet av kunskapsöversikten 

inletts formulerades en semi-strukturerad intervjuguide till intervjuerna och ett 

informationsbrev. Mer detaljerad information kring intervjuguiden finns att tillgå under 

undersökningsinstrument. En lista över cheferna inom särskilt boende i den för studien 

aktuella kommunen skapades, varefter informationsbrevet skickades ut till dem via e-post. Då 

detta inte ledde till några svar kontaktades de istället via telefon. Detta visade sig i efterhand 

ge mer resultat.  

Intervjuer bokades successivt in. Växelvis genomfördes sedan intervjuer samtidigt som mer 

information söktes fram till kunskapsöversikten. Så fort som möjligt efter att en intervju hade 

genomförts transkriberades den. När all empiri samlats in och transkriberats började detta 

material kodas för analys. Detta arbete finns beskrivet i detalj under rubriken 

analysförfarande. 

När kodning och analys av empirin var genomförd skrevs diskussionen och resterande delar i 

denna studie. Förutom det ovan beskrivna tillvägagångssättet så har även vissa delar 

naturligtvis anpassats under skrivandets gång 

5.4 Undersökningsinstrument vid intervjuerna 
Vid intervjuerna användes en semi-strukturerad intervjuguide. En sådan används för att kunna 

få en struktur över innehållet, men ändå ha tillgång till öppna frågor (Bryman, 2011). På detta 

sätt styrdes inte samtalet för mycket och relevanta följdfrågor kunde ställas. Först 

konstruerades huvudteman som på olika sätt var kopplade till frågeställningarna. Till dessa 

skapades sedan frågor som avsåg att kunna besvara frågeställningarna. Slutligen 

återkopplades både teman och frågor till studiens syfte för att säkerställa att alla frågor var 

relevanta på förhand. 

Vid fem av de sex intervjuerna användes även en diktafon för att kunna spela in vad som 

sades. Detta för att det ger en rikare data än vanliga anteckningar, då man som intervjuare inte 

behöver oroa sig för att missa några väsentliga detaljer. En av intervjupersonerna ville dock 

inte bli inspelad, varför vanliga anteckningar istället tillämpades i detta fall. 

5.5 Analysförfarande 
För analysen tillämpades en metod som har inslag av kvalitativ innehållsanalys. Metoden gör 

empirin mer hanterbar genom att meningsbärande enheter tas ut och att dessa sedan reduceras 

till koder (Bryman, 2011). I denna studie gjordes kategorier utifrån intervjuguidens delar 

redan i samband med insamlandet av meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

färgmarkerades utifrån de fem kategorierna som skapats för att hålla reda på vilken enhet som 

hörde till en specifik kategori. Nästa steg var att reducera liknande meningsbärande enheter 

till koder under respektive kategori. En utav kategorierna togs sedan i efterhand bort på grund 

av att den var överflödig, då enheterna som placerats där visade sig ingå i övriga kategorier.  

Kategorierna som sedan använts har presenterats som fyra olika rubriker i resultatet.  
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Koderna har överlag presenterats som underrubriker i resultatet, som att: ”den lagstiftade 

värdegrunden är ett påtryckningsmedel”. En del av de ursprungliga meningsbärande enheterna 

har sedan använts i form av citat för att understryka kodernas mening. Undantaget från detta 

upplägg är den första kategorin och rubriken: Kunskap om värdegrunden. Då denna empiri 

var så pass begränsad och likartad ansågs koder vara överflödiga. Således har enbart text och 

citat använts här för att presentera essensen i det som sagts. 

Samma rubrikindelningar har använts vid både resultatet och analysen för att underlätta 

läsningen. 

5.6 Trovärdighet 
Det är omöjligt att vara helt objektiv när en kvalitativ intervjustudie genomförs. Vid 

insamlingen av datan och i analysarbetet av pågår ständigt en subjektiv påverkan av 

intervjupersonerna och en selektiv perception (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009). 

Ambitionen med denna studie är trots detta att den ska vara så lite personligt präglad som är 

möjligt. I den kvantitativa forskningen används traditionellt begreppen validitet och 

reliabilitet för att tillgodose och säkerställa att sanningshalten i det som konkluderas är hög. I 

den kvalitativa forskningen råder dock olika uppfattningar om vilka begrepp som bör 

användas. Vissa har avfärdat de nämnda begreppen helt med hänvisning till att det är 

otillämpligt i kvalitativ forskning. Andra har trots kritiken använt samma begrepp inom 

kvalitativ forskning och slutligen finns dem som har skapat begrepp som är mer vardagliga 

och anpassade för den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Kvale & Brinkman (2009) har valt att behålla begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet i 

kvalitativ forskning beskriver de som resultatens konsistens och tillförlitlighet. En central 

fråga är om ett resultat kan reproduceras av andra forskare eller inte. En annan viktig del avser 

om de som intervjuats skulle ha gett ett annorlunda svar till en annan intervjuperson eller om 

en fråga skulle ha ställts på ett annorlunda sätt. Då författaren har varit ensam vid denna 

studie är det svårt att uttala sig om intervjupersonerna eventuellt skulle ha gett ett annorlunda 

svar till en annan intervjuare. Validitet beskrivs som riktigheten eller giltigheten i de slutsatser 

som dras. Anpassat efter kvalitativ forskning kan validitet handla om att ställa sig frågan i 

vilken utsträckning ens observationer verkligen speglar de fenomen som intresserar forskaren. 

Här anses exempelvis kvalitén på intervjudesignen vara central och den reella grad av 

utfrågning som sker själva intervjuerna (ibid).  

 

För att stärka validiteten i studien i ovanstående bemärkelse anpassades intervjuguiden stegvis 

efter frågeställningarna vilka i sin tur avser besvara syftet. För att säkerställa utförliga svar 

under varje del av intervjun användes utöver själva intervjufrågorna, några på förhand 

uppställda tänkbara följdfrågor. Anledningen till detta var att ge utrymme för att svara fritt 

men ändå säkerställa att få svar på det som avsågs med frågorna. 

 

Bryman (2011) tillhör dem som velat anpassa begreppen efter den kvalitativa forskningen. Ett  

sådant begrepp som han använder är pålitlighet. Pålitligheten behövs för att säkerställa att 

utomstående skall kunna granska den forskning som bedrivs är det av största vikt att forskaren 

redogör noggrant hur den har gått tillväga för att komma fram till sina resultat. I denna studie 

har pålitlighet tillgodosetts genom att hela processen har beskrivits och presenterats i så 

noggrann detalj som möjligt. Trots detta bör det poängteras att det hur god ambitionen om att 

vara transparent än är, kan detta förmodligen inte helt tillgodoses, med tanke på att det är 

författaren själv som har redogjort för sin egen process. Ordval och formuleringar är 

subjektiva beskrivningar och riskerar således i viss mån att vara tendentiösa.  
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Ett annat begrepp som Bryman (2011) använder för den kvalitativa forskningen är 

överförbarhet. Det handlar om i vilken mån de slutsatser som dras i en kontext är överförbara 

till en annan kontext. Då denna studie är baserad på intervjuer med chefer i en specifik 

kontext, går slutsatserna som dras kring dessa inte nödvändigtvis att föra över till någon annan 

kontext. Ett av dragen som utmärker den kunskap som utrönas ur intervjuer är nämligen just 

att den är kontextuell (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

5.7 Etik 
De forskningsetiska kraven som tillämpas i svensk forskning har använts i studien. Dessa är : 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Bryman, 

2011). Informationsbrevet innehöll information om att deltagandet var frivilligt och att 

anonymitet skulle råda. Vad den insamlade empirin skulle nyttjas till framgick även i detta 

brev. Nyttjandet av empirin återupprepades inledningsvis vid varje intervju. Vad som även 

återupprepades vid intervjutillfället var att det var frivilligt att delta och att det gick bra att 

avbryta när som helst.  Vid varje intervjutillfälle tillfrågades dessutom intervjupersonen om de 

godkände att intervjun spelades in.  

 

För att stärka konfidentialiteten i har även alla intervjupersoner avidentifierats och den 

medelstora svenska kommunen som varit aktuell i studien nämns inte heller vid namn. För att 

öka transparensen i studien, undvika missförstånd samt konkretisera användandet av empirin 

kommer den slutgiltiga studien att skickas till samtliga intervjupersoner. 

 

Inför intervjuerna gjordes även en reflektion över om studien innehöll frågor av känslig natur 

som då skulle behöva hanteras därefter. Så ansågs dock inte vara fallet. 

 

5.8 Metodologiska reflektioner 
Valet av perspektiv i studien har med största sannolikhet en påverkan på resultatet. Hade 

istället brukarnas perspektiv studerats så hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. 

Anledningen till att valet föll på cheferna var författarens föreställning om att de skulle vara 

mer insatta i värdegrundens innehåll och således skulle kunna bidra med mer adekvata svar på 

frågorna. Valet var baserat på att det tillhör den professionella yrkesrollen att ha kunskap om 

den här typen av frågor, något som en privatperson inte nödvändigtvis behöver. 

Faktumet att en av intervjupersonerna inte ville att intervjun skulle spelas in har troligen 

påverkat resultatet i viss mån. Det går inte att säkerställa ordagrant vad intervjupersonen sade, 

varför inga citat har använts från den intervjun. Kodningen av denna intervju bygger istället 

på intervjuanteckningar. 

5.9 Definitioner 
WHO skriver att det inte finns någon överenskommelse om någon standarddefinition av äldre. 

FN har inte heller tagit fram någon men refererar vanligen till dem över 60 år som den äldre 

populationen. De flesta utvecklade länder använder den kronologiska åldern 65 år som gräns 

för att klassas som äldre (WHO, 2015). Därmed används den kronologiska åldern 65 år och 

uppåt som definition av äldre i denna studie. 

6. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av undersökningens resultat. Resultatet behandlas utifrån 

fyra olika rubriker baserade på studiens frågeställningar.  
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6.1 Kunskap om värdegrunden 
Tre av de sex intervjuade cheferna inom särskilt boende svarade att de hade gått 

högskoleutbildningen ”Att leda och arbete utifrån den nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen” om 7,5 högskolepoäng. Två av dessa intervjupersoner genomgår för tillfället 

den längre högskoleutbildningen ”Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer” 

om 30 högskolepoäng. Dessa intervjupersoner ansåg sig alla ha en relativt god inblick i 

värdegrundens innehåll. Övriga intervjuade ansåg dock att de hade relativt god kunskap om 

huvuddragen i värdegrunden även om de inte hade genomfört någon utbildning i den. En av 

dem som inte gått utbildningen poängterade dessutom att de ändå har fått information och 

kunskap om den nationella värdegrunden genom ledningsträffar. 

När kärnan i värdegrunden efterfrågades skiljde sig svaren en del mellan intervjupersonerna. 

Det fanns dock en aspekt som majoriteten av cheferna poängterade som en viktig del av 

värdegrunden. Alla intervjupersoner utom en lyfte fram den i sina svar. Denna aspekt var att 

individens självbestämmande är en viktig del av värdegrunden. Följande två citat är exempel 

på detta:  

”Det handlar ju. Tycker jag väldigt mycket om att få bestämma. Sitt eget liv. Sitt eget självbestämmande. Få en 

god vård och omsorg” (chef 2).  

”Det handlar ju om respekt för den enskilde och den enskildes självbestämmande. Kunna styra över sitt liv på 

boendet skulle man kunna säga. I stort.” (chef 1). 

Av övriga begrepp som ingår i värdegrunden lyftes begreppet värdigt liv fram av två 

intervjupersoner. En annan av de intervjuade cheferna lyfte fram begreppet meningsfullhet 

som en viktig del av värdegrunden. Förutom att några av dessa begrepp som faktiskt ingår i 

värdegrunden togs upp av intervjupersonerna, förekom även några mer generella 

beskrivningar av värdegrundens innehåll. Ett sådant exempel var att: ”Värdegrunden går ut 

på att kunna ge en god vård och omsorg” (Chef 6). 

6.2 Uppfattning om och inställning till värdegrunden 
Behov av värdegrund 

”Eh. Ja egentligen så. Egentligen så är det tragiskt att det behövs. Men det är ju inte för inte att 

den har kommit till. Så det måste ju finnas ett behov utav det. Det är ganska självklara saker 

tycker jag. Men jag. Tydligen så är det ju så att man måste skriva ner det i en lagstiftning för att 

det ska gälla överallt” (Chef 6) 

Åsikten om att behovet är tragiskt var denna intervjuperson ensam om att uttrycka. Men 

citatet framhäver två ståndpunkter kring den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 

som delades av andra intervjupersoner. Den första ståndpunkten handlar om behovet av den 

nationella värdegrunden. Samtliga intervjupersoner svarade nämligen att det var viktigt med 

en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen. Det främsta argumentet för detta var för att 

alla särskilda boenden inom äldreomsorgen skulle kunna arbeta likvärdigt: 

”Ja. Nej men jag tror ju att äldrevården i stort. Inte bara lokalt i x. I Sverige, ute i världen. Så 

ser den väldigt olika ut. Och. Så att jag ser det ju som att. Kvalitetssäkra att det ska bli 

jämlikare och så uti hela världen. Såklart”. (Chef 5) 

Den lagstiftade värdegrunden som ett påtryckningsmedel 

Den andra ståndpunkten som det första citatet under föregående rubrik illustrerar är att den 

lagstiftade värdegrunden utgör ett påtryckningsmedel för förändring. Denna åsikt delade den 

citerade intervjupersonen med tre av de övriga intervjuade cheferna. Denna ståndpunkt kan i 
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sin tur kategoriseras in i tre olika delar. Den första är den lagstiftade värdegrunden som 

påtryckningsmedel gentemot personalen och på den egna enheten:  

”För nu har man ju ett lagrum att falla tillbaka på. Jag menar det är ju nu en skyldighet att vi 

ska följa lagen i det här också. Det är inget eget val man kan göra. Om man vill eller inte. Utan 

det är där vi måste förhålla oss. Till de här delarna. Det känns jättebra. Att ha nånting att luta 

sig tillbaka på” (Chef 4). 

Den andra delen handlar om att den lagstiftade värdegrunden anses underlätta för uppföljning 

av verksamheten: ”Sen så är det ju att tillsynsmyndigheten kan ju luta sig mot värdegrunden 

och säga att det finns i lagstiftningen” (Chef 6). Poängen som intervjupersonen gjorde i detta 

sammanhang var att Inspektionen för vård och omsorg kan använda sig av den lagstiftade 

värdegrunden som påtryckningsmedel i sin uppföljning av verksamheten. Den tredje delen av 

den lagstiftade värdegrunden som ett påtryckningsmedel för förändring var gentemot 

politiken. ”Mm. Det den kan åstadkomma är ju ett påtryckningsmedel gentemot politiken att 

det här är liksom nånting ni måste prioritera så att säga” (chef 2). Resonemanget 

intervjupersonen förde här var att lagstiftningen innebär en ökad möjlighet att få äldres 

situation och deras rätt att få ett värdigt liv prioriterade av politiker. 

Den lagstiftade nationella värdegrunden kan bidra till ökad kvalité i vården 

Hälften av intervjupersonerna framhävde att den lagstiftade nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen kan bidra till att öka vårdens kvalité, vilket följande citat exemplifierar: 

”Nä men det är väl jättebra att den finns där. Allting som kan bli bättre i äldreomsorgen är ju 

fantastiskt. Det är ju för att kvalitetssäkra för den boendes skull. Så att. Det är jätteviktigt och 

jättebra”. (chef 5) 

Dessa tre intervjupersoner uttryckte dessutom att den nationella värdegrunden stärker 

personalen i sitt arbete, genom att man med hjälp av begreppen som ingår har möjlighet att 

reflektera över sitt bemötande. En av dem spetsade till resonemanget ytterligare och uttryckte 

följande: ”Ja värdegrunden är ju en vägvisare. Kan jag tycka. Ute i verksamheterna (chef 6). 

En av de andra två intervjupersonerna argumenterade dessutom för att den lagstiftade 

värdegrunden har ökat efterfrågan och medvetenheten kring ett värdigt liv för äldre från 

exempelvis närstående, vilket i sin tur kan bidra till en ökad kvalité i vården: 

”Man efterfrågar den. På ett helt annat sätt än vad man gjorde kanske för 1 eller 2 år sedan. Så 

att den har ju liksom hamnat på agendan på nåt vis. Den ska ju även stå på våra hemsidor och. 

Att det är den vi jobbar utifrån. Och då kan man ju som närstående då fråga. Jag har ju 

demensavdelningar som man då har kontakt med närstående i samband med att man flyttar in. 

Så märker ju jag att de ställer frågan nämen hur jobbar ni med den nationella värdegrunden? 

Vad kan ni. Hur jobbar ni med meningsfullhet och så vidare? Så att. Det är ju positivt för att då 

blir det också en sån här. Ja vänta nu hur gör vi egentligen?” (chef 2) 

Utformningen bra överlag 

Gällande värdegrundens utformning och innehållet i den ansåg alla intervjuade att den överlag 

var bra. Två intervjupersoner poängterade att det inte låg något problem i utformningen av 

värdegrunden, vilken ansågs heltäckande och ha ett bra innehåll. Istället ansåg de att 

problemet låg i hur den tolkas och implementeras i verksamheterna. En annan av 

intervjupersonerna ansåg dock att möjligheten för olika tolkning skapar bekymmer om man 

vill att vården ska vara likvärdig överallt. Däremot kunde inte denna intervjuperson komma 

på något bättre alternativ för utformning.  

6.3 Möjligheter och Hinder för implementering av värdegrunden 
Vanor och prioritering av egna behov 
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Ingen intervjuperson uppgav att de mött något uttalat motstånd till den nationella 

värdegrunden från personalen. Fyra av de sex intervjupersonerna uppgav dock att invanda 

arbetssätt kan vara svåra att förändra av olika anledningar. Två intervjupersoner lyfte 

exempelvis upp bekvämlighet hos personalen som en hindrande faktor. Även om det inte 

funnits ett uttalat motstånd, så menade dessa intervjupersoner att det funnits tendenser att 

fortsätta arbeta som man alltid har gjort. En av dessa intervjupersoner poängterade dessutom 

att personalen ofta gör orden i värdegrunden till sina egna och således anpassar orden efter sitt 

arbetssätt, istället för det motsatta, av just bekvämlighet. Ett annat förekommande hinder 

kopplat till personalen som togs upp av två intervjupersoner var att personalens behov och 

önskemål ibland prioriteras högre än brukarnas. Detta exemplifieras av följande citat: 

”Det är inte alla som förstår det. Utan. Man tycker att kanske. Jag ska ha rätt. Man bryr sig inte 

om att Nisse vill va uppe till klockan elva utan jag ska gå hem klockan nio. Att det är väldigt 

mycket stereotypa. Inte väldigt mycket. Men det finns kvar. Och jag vågar nog påstå för hela 

kommunens särskilda boenden. Att vi är vana att jobba mellan 7-16 eller 12-21. Alltså jag tittar 

ibland inte på brukarnas behov. Utan jag tittar på mina egna”. (Chef 2) 

Stress och olämplig personal 

Ett tredje hinder för implementering av värdegrunden kopplat till personalen som uttrycktes 

av två av cheferna var att vissa medarbetare är direkt olämpliga att arbeta inom äldrevården. 

Det kan exempelvis handla om personer som inte vill arbeta i äldreomsorgen men som har 

börjat arbeta där för att de inte haft någon större valfrihet när det kommer till arbete. Ett fjärde 

hinder för implementering, kopplat till personalen, vilket uttrycktes av två intervjupersoner, 

var att när personalen är stressad så blir bemötandet mindre respektfullt och det är svårare att 

skapa en känsla av trygghet för brukarna.  

Sjukdomar 

Ett annat hinder för implementering av värdegrunden hade att göra med sjukdomar hos 

brukarna. Sjukdomar som exempelvis demens kan göra att det blir svårare att få till en 

kommunikation med dem äldre. Således måste personalen ibland göra vissa antaganden i sitt 

arbete som eventuellt går emot autonomi, då de inte alltid kan vara säkra på vad den enskilde 

hade velat. I andra fall kan det vara så att den enskildes säkerhet står i konflikt med värden 

som delaktighet. Sjukdomar framhävdes således av två chefer som ett hinder för att 

implementera värdegrunden i vissa individers liv.  

Tidsbrist 

”Men det är ju det här med tiden faktiskt. Det är väl den som är den största boven i det här. 

Att man. Det är ju inte. Det är ju inte det enda man gör på ett äldreboende” (Chef 5). Att det 

krävs tid och planering för att kunna implementera värdegrunden i en verksamhet var alla 

intervjupersoner utom en överens om. Tre av intervjupersonerna lyfte i tillägg fram tidsbrist 

som ett hinder för implementering av värdegrunden. I synnerhet var det chefernas arbetstid 

som framhävdes som ett hinder för implementering, men i vissa fall även övrig personals. 

”Det är viktigt att den inte bara blir en hyllvärmare. Utan att den ska hållas levande”. (Chef 

2). Resonemanget i citatet är att det är cheferna som måste leda implementeringen, men det är 

mycket annat som ska prioriteras och hinnas med under deras arbetstid. Tidsbristen gör 

således att arbetet med värdegrunden lätt slukas upp av annat (och blir en hyllvärmare). En 

annan chef som höll med om att det chefens roll i en verksamhet att leda implementeringen, 

även fram det faktum att inte alla chefer inom särskilt boende i kommunen har fått utbildning 

i värdegrunden, som ett hinder för implementering av värdegrunden. 

Ekonomi 
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Verksamhetens ekonomi lyftes på olika sätt fram som ett hinder för implementering av fyra 

av intervjupersonerna. Två intervjupersoner lyfte exempelvis fram att om man ska anordna 

utbildningstillfällen för ordinarie personal så innebär det en kostnad, när man måste ta in 

vikarier som arbetar. Eftersom verksamheterna har en viss budget är det därmed inte möjligt 

att göra detta så ofta man önskar. När det kom till att implementera delar som 

individanpassning och självbestämmande så framhävde två andra intervjupersoner också att 

verksamhetens ekonomi begränsar i vilken utsträckning detta var möjligt. Exempel på detta 

var följande: 

”Så långt som möjligt så. Kan man bestämma vissa saker. Så långt man har resurser så att det 

fungerar. Tyvärr är det väl så att vi har en organisation. Så är det väl i de flesta kommuner. Att 

om det är konflikt mellan medel och mål så är det medel som styr. Det innebär ju att vi måste ju. 

Finns det dom som vill fara ut på stan o sådär så. Dom möjligheterna. Ekonomiskt. Och då är 

det ju ekonomin som går före” (Chef 1). 

Övriga hinder 

Det fanns fler hinder som nämndes av enstaka intervjupersoner som inte passade in under 

någon annan kod. Några av dessa presenteras här. Ett sådant var att beslut om särskilt boende 

inte är specificerade i detalj, vilket ansågs påverka den enskildes möjlighet att veta vad den 

faktiskt har rätt till. Ett annat hinder tillhörande övrigt var att tänket i värdegrunden kommer 

uppifrån och inte från personalen själva, vilket en intervjuperson ansåg kunde hindra 

implementeringen. Resonemanget var att något som de själva hade arbetat fram hade fått mer 

genomslagskraft. Ett tredje hinder under koden övrigt var att det kan uppstå 

samverkansproblem för implementering, mellan chefer om de inte är samspelta. 

Faktorer som möjliggör implementering 

Handlingsutrymme och resurser 

En möjlighet för implementering som lyftes av samtliga chefer var att de ansåg sig ha ett 

relativt stort handlingsutrymme att genomdriva utvecklingsarbete och bidra till förändringar 

inom sin verksamhet (utifrån de ekonomiska och tidsmässiga ramarna som finns). Tillräckliga 

resurser beskrevs dock av fyra intervjupersoner som en förutsättning för att kunna 

implementera värdegrunden. Två intervjupersoner tog således upp att de får statliga medel 

som en viktig faktor som underlättar för implementering av värdegrunden. Den kommunala 

budgeten beskrevs av dessa två som tight, varför det beskrivs som en god möjlighet att kunna 

använda de statliga medlen till att arbeta med värdegrunden.  

”Och nu har vi ju förmånen att ha statliga medel. Prestationsersättningar som vi kan använda 

för att bekosta planeringsträffar. För det är ju viktigt att man får mötas. Personalgrupperna 

tillsammans. För att jobba med dom här frågorna. Men det är klart att har vi inte det sen. Och 

att det ska inrymmas i egen budget. Och i allt som ska planeras där. Då får man ju. Det blir 

kanske färre tillfällen man har” (Chef 4) 

Tre av cheferna framhävde kopplat till handlingsutrymme att de även hade ett förtroende från 

ledningsgruppen att arbeta med den nationella värdegrunden på respektive enhet:  

”Det här är ju. Jag har fullt mandat från ledningen. Det är det här som vi ska jobba med. Det är 

fullt mandat just nu från centralt håll, som vi kan lägga just nu på de här delarna av utveckling” 

(Chef 4). 
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Direktiv 

Som sista citatet i föregående stycke antyder finns förutom själva förtroendet även vissa 

överenskommelser i ledningsgruppen, om vad man som chef ska arbeta med på sin enhet. 

Faktumet att det är en fråga som prioriteras i denna ledningsgrupp beskrevs i sin tur som en 

möjlighet för implementering på själva enheterna, av två intervjupersoner. 

Andra direktiv ansågs också underlätta för implementering. Socialstyrelsens 

vägledningsmaterial beskrevs exempelvis av tre personer som en faktor som underlättar 

arbetet med värdegrunden: ”Det här vägledningsmaterialet som socialstyrelsen har tagit fram. 

Där är det ju väldigt tydligt. Man får jättemycket hjälp om hur man ska tänka och så vidare” 

(Chef 2). 

6.4 Hur väl verksamheten arbetar i linje med värdegrunden 
 

På väg 

Fyra av intervjupersonerna framhävde ett kommunalt arbetssätt som kallas för På Väg. Tre av 

dessa har infört arbetssättet på sina verksamheter och den sista håller på att införa det i 

nuläget.  

”Det är ett utvecklingsarbete som heter På Väg. Det bygger ju på tre olika delar. Det handlar 

dels om att strukturera och planera vardagen. För medarbetarna att jobba effektivt. Och inte 

har för stora ansvarsområden. Sen den andra delen den handlar om att det här med 

vardagskulturen. Utifrån deras intressen och önskemål om vad den vill göra. Sen är det ju det 

här med bemötandedelen. Som är framförallt jätteviktig. Och som också har ett fäste här i 

lagrummet med värdegrunden att vi ska se varje person. Vad är viktigt för just den här personen 

för att den ska må gott hos oss” (Chef 4). 

På Väg beskrevs av två personer vara ett steg närmare det som är ambitionen med 

värdegrunden. 

Förbättrade genomförandeplaner 

 Ett annat sätt som verksamheterna arbetar mer i linje med värdegrunden som togs upp av fyra 

intervjupersoner var att genomförandeplanerna har korrigerats till det bättre. De beskrivs som 

mer detaljerade och tydligt formulerade idag än tidigare. Detta gör att man utifrån 

genomförandeplanen kan säkerställa frågor som autonomi, trygghet och individanpassning 

Och där har man just nu. Man har tänkt steget närmare i dom här genomförandeplanerna. Just i 

självbestämmande till exempel. Det är ju mycket tydligare nu. Och det känns jättebra. För att 

man kan som inte slingra sig och skriva något som inte. Alltså det blir väldigt på detaljnivå. Vad 

är självbestämmande för Hans. Säger vi? (Chef 5) 

En till positiv utveckling kopplat till genomförandeplanerna som lyftes fram av två 

intervjupersoner var att de brukare som kan numera är med när genomförandeplanen skrivs 

och följs upp. Detta ansågs stärka autonomin ytterligare: 

”Vi har träffen inne hos den boende. Inne i dennes lägenhet. En boende får sitta i sin 

favoritfåtölj. Vi tar med oss kaffe in. Vi knackar på och frågar om vi får komma in och hälsa på. 

Vi träffas där tillsammans med närstående Så att den boende är med på sin 

genomförandeplansträff” (chef 6) 
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Mer umgänge 

En annan förändring i linje med värdegrunden som beskrevs av fem intervjupersoner är att 

personalen sitter och umgås mer med brukarna idag än vad som var fallet tidigare. Någon gav 

exempel på när brukare är med och hjälper personalen med hushållssysslor, medan andra till 

exempel tog upp att man oftare sitter och äter tillsammans med både brukare och personal. 

Detta nära arbete med brukarna sågs som en positiv förändring och ansågs framförallt stärka 

de äldres meningsfullhet, delaktighet och känsla av sammanhang. 

Högre prioritet 

Vad gäller fortbildning och prioritering av värdegrunden så ansågs det också ha blivit till det 

bättre av tre intervjupersoner. Värdegrunden tas ständigt upp på arbetsplatsträffar, 

planeringsdagar och på ledningsmöten. Två av dem nämnde dessutom att de numera skickade 

ordinarie personal på utbildningar i bemötande i linje med värdegrunden: 

”Man har ju dels upp punkten på varje arbetsplatsträff och den är ju var sjätte vecka. Sen har vi 

även ett nätverk som vi har startat med våra utvecklingsledare. Så att man får mötas 

tillsammans för att diskutera dom här sakerna. Och sen har vi även. Eller planerar in då 

planeringsdagar. Så i höstas så hade vi en uppstart. Uppstartsföreläsningar” (chef 4). 

Ständigt utvecklingsarbete 

Ett svar som förekom i alla intervjuer var att arbetet med värdegrunden är ett ständigt 

utvecklingsarbete. Ingen av intervjupersonerna ansåg att de hade en helt perfekt verksamhet i 

linje med värdegrunden. Ett utvecklingsområde som togs upp av tre intervjupersoner var att 

samverkan kunde bli större på ledningsnivå.  Man skulle då kunna ha ett större utbyte av 

erfarenheter kring värdegrunden från respektive verksamhet. 

Mer dokumentation och uppföljning var också något som två chefer ansåg kunde behövas för 

att kunna kvalitetssäkra alla delar av verksamheten mer än vad man kan idag.  

För mycket hjälp ibland 

Ett annat exempel på utvecklingsområde som togs upp av tre chefer var personalens ibland 

överdrivna vilja att hjälpa de äldre. Ibland baseras hjälpbehovet felaktigt på tidigare 

erfarenheter och det finns tendenser av ett gammalt ”servicehustänk”.  Detta förhållningssätt 

ansåg dessa chefer således man behöver arbeta bort, då det anses öka de äldres beroende och 

därmed minska autonomin. 

7. Analys av resultat 

Nedan analyseras resultatet. I vissa delar används systemteori och organisationsteori för att 

förstå och förklara vad som framkommit. 

7.1 Kunskap 
Intervjupersonernas svar antyder att de har en relativt god kunskap om den nationella 

värdegrunden i äldreomsorgen och vad den går ut på. Faktumet att tre av intervjupersonerna 

svarade att de gått minst en av högskoleutbildningarna antyder också att det finns en viss 

spridning av fördjupad kunskap i värdegrunden bland chefer i den kommun som 
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intervjupersonerna är verksamma i. De intervjuade chefer som inte hade gått någon av 

utbildningarna hade även de relativt god inblick i huvuddragen. Alla intervjupersoner visste 

exempelvis att individens självbestämmande var en central del av värdegrunden. Att cheferna 

som intervjuats är så pass insatta i den nationella värdegrunden leder till slutsatsen att deras 

övriga yttranden om den kan ses som trovärdiga. 

7.2 Uppfattning om och inställning till värdegrunden 
De intervjuade chefernas inställning till den nationella värdegrunden i äldreomsorgen kan 

överlag tolkas som positiv. Chefernas uppfattning om att det föreligger ett behov av en 

värdegrund för att exempelvis skapa en jämlik vård överallt exemplifierar en tilltro till 

värdegrundens potential. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan chefernas uppfattning förstås 

som att verksamheterna de representerar utgör subsystemen till det större samhällssystemet 

(Öqvist, 2008). Om det inte finns en gemensam värdegrund för hela samhällssystemet att falla 

tillbaka på riskerar subsystemen att göra olika i sin behandling av människor. Detta skulle ha 

inneburit en ojämlik vård. Värdegrunden kan således i teorin överbrygga subsystemens olika 

sätt att arbeta med människor. Chefernas svar om att värdegrunden var ett påtryckningsmedel 

även det betraktas som att värdegrunden är en överbryggning mellan olika subsystem i 

samhällssystemet. Verksamheterna med sin personal, politiker och tillsynsmyndigheten har 

alla något att falla tillbaka på i sitt arbete. 

Värdegrunden ansågs även kunna bidra till en ökad kvalité i vården, genom att den erbjudit 

personalen i verksamheterna en chans att reflektera över sitt bemötande och att efterfrågan 

från närstående har ökat. Detta kan också förstås som att värdegrunden anses vara en 

kvalitetssäkrare för hela äldrevården, eftersom den i teorin direkt och indirekt har potentialen 

att påverka alla lokala verksamheter som berörs av den. Direkt genom att personalen 

reflekterar över sitt eget bemötande och indirekt genom att närstående efterfrågar 

värdegrunden och således ser till att påminna verksamheterna om att prioritera den och hålla 

den a jour. Den kan således även ur denna aspekt förstås som en brygga mellan subsystemen i 

det större systemet samhället. 

Faktumet att en av intervjupersonerna ansåg att värdegrundens generella utformning skapar 

utrymme för olika tolkning gör dock att värdegrunden utifrån denna förståelse skulle kunna 

beskrivas som ett misslyckat försök till överbryggning mellan subsystemen. Om 

värdegrunden endast utgör illusionen av en brygga och ändå leder till olika tolkning och i 

förlängningen till olika behandling av människor är den inte lyckad ur jämlikhetssynpunkt. 

Häri ligger dock en problematik då en systemteoetisk förståelse menar att beslut som fattas på 

hög nivå i ett system måste vara generella, för att ha potentialen att inkludera fler människors 

behov (Öqvist, 2008) Formuleringarna i lagstiftningen behöver således antagligen vara 

generella för att kunna gälla överallt. Faktumet att intervjupersonen inte heller såg någon 

annan lösning stärker detta resonemang. 

Frågan som uppstår är dock hur allt detta ska tolkas. Bör den professionella överbryggningen 

som värdegrunden eventuellt har potentialen att skapa primärt förstås som en 

jämlikhetsregulator i all välvilja för alla äldre inom särskilt boende? Eller bör den snarare 

förstås som ett verktyg för det större systemet samhället att ha kontroll över hur respektive 

verksamhet i form av subsystem arbetar? Går det ens utifrån resonemanget om generella 

ordalag i värdegrundens utformning ens att tillgodose att alla verksamheter arbetar likvärdigt? 

Oavsett så tycks den lagstiftade värdegrunden av intervjupersonerna i teorin åtminstone anses 

vara en utgångspunkt för verksamheter inom särskilt boende att försöka åstadkomma ett mer 

värdigt liv för de äldre. Hur väl det sedan kan se ut i praktiken kommer att behandlas i 

nedanstående avsnitt. 
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7.3 Möjligheter och hinder för implementering av värdegrunden 
Resultatet visar att det i angavs fler hinder än faktorer som möjliggör implementering av 

värdegrunden. Betydelsen av detta kan tolkas på tre olika sätt. Antingen som att det helt 

enkelt finns fler hinder än faktorer som möjliggör för implementering av värde grunden. Eller 

som att det är svårt att sätta fingret på vad som möjliggör implementeringen av värdegrunden, 

vilket gör att frekvensen av dessa svar är mindre. Ett tredje sätt att tolka det kan vara att den 

högre frekvensen av angivna hinder är ett uttryck för att många faktorer kan ses både som 

hinder och som möjligheter. Ekonomi och resurser kan tjäna som ett sådant exempel. Vid 

avsaknad av resurser sågs det som ett hinder, men när det kom till exempel statliga medel sågs 

det som en möjlighet för implementering. Varför man inte angett fler faktorer som möjliggör 

skulle i så fall bero på att dessa redan hade angetts i form av den negativa motpolen på samma 

kontinuum och således inte ansågs behöva nämnas igen. 

De hinder som återfinns i resultatet skulle kunna anses ligga på olika nivåer för att återigen 

knyta an till systemteorin. Några finns på individuell nivå, några på verksamhetsnivå och 

andra är på organisatorisk nivå. De individuella hindren är de som är kopplade till personalen 

eller brukarna medan hindren på verksamhetsnivå och organisationsnivå kan härledas till 

organisatoriska förutsättningar och normer. 

Till hinder på individnivå kan till exempel bekvämlighet, invanda personliga arbetssätt, 

prioritering av egna behov framför brukarens, stress hos personalen och vissa brukares 

sjukdomar kopplas. De tre förstnämnda hindren skulle kunna ses som ett indirekt individuellt 

motstånd mot värdegrunden, om personalen prioriterar dem framför värdegrunden. Alla 

hinder som går att koppla till individer kan med andra ord kategoriserats som hinder på 

individnivå. Men de flesta av dessa hinder på individnivå skulle i teorin även kunna bero på 

verksamhetens förutsättningar eller organisationskultur. Således finns ytterligare en 

dimension av dessa hinder. 

Till verksamhetsnivån kan tidsbristen kopplas. Att Chefernas och i viss mån även personalens 

tid inte riktigt räcker till för värdegrundsarbete var tydligt.  Det var chefens brist på tid som 

utgjorde det största hindret, men även personalens. Förutom detta kan även den andra 

dimensionen av hindren som ovan kopplades till individnivå kopplas till verksamhetsnivån. 

Om dessa hinder inte enbart kan härledas till personalen själva, utan även är en del av det 

organisationsteorin kallar för en kultur där dessa aspekter konstruerats i samspel mellan 

människor (Wolvén, 2000), så är det svårt att inte tolka det som att dessa hinder även kan 

kopplas till verksamhetsnivån. Om en verksamhetskultur konstruerats över tid, där man 

exempelvis länge har prioriterat personalens behov framför brukarnas, är det inte underligt om 

de fortsätter, och således utgör ett hinder. 

Till hinder som kan beskrivas som att ligga på organisatorisk nivå hör i huvudsak 

resursbristen. Hindren är oftast här skapade av organisatoriska förutsättningar. Som nämndes 

tidigare är det först när det blir en avsaknad av ekonomi som denna organisatoriska 

förutsättning utgör ett hinder. Vridet åt andra hållet, att när det finns resurser, så utgör 

resurserna istället en möjliggörande faktor. Resurser tycks även vara en sådan faktor som är 

svår för cheferna att påverka (en organisatorisk förutsättning). Samtidigt angavs 

handlingsutrymme som en möjliggörande faktor för implementering av värdegrunden och att 

det gäller att planera och prioritera sin tid väl som chef för att få ut så mycket av sin tid som 

möjligt. Handlingsutrymmet var dock alltid beroende av medel, då det mesta kostar pengar. 

Uttryckt annorlunda kan man säga att det ansågs vara resurserna som möjliggör eller hindrar 

chefernas handlingsutrymme, som i praktiken äger rum på verksamhetsnivå. Citatet om 
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statliga medel kan tjäna som ett av intervjupersonerna omnämnt exempel, vilka underlättar för 

att kunna arbeta med om de finns värdegrunden, men anses vara ett hinder om de försvinner. 

Statliga medel och andra ekonomiska resurser kan således beskrivas som en möjliggörande 

faktor för implementering på organisatorisk nivå. En annan möjliggörande faktor som kan 

kopplas till denna nivå är direktiven. Hit hörde svar som att socialstyrelsens 

vägledningsmaterial och mandat från ledningsgruppen underlättar för implementering. Själva 

implementeringen sker således på verksamhetsnivå, medan den möjliggörande faktorn bakom 

ligger på organisationsnivå. 

7.4 Hur väl verksamheten arbetar i linje med värdegrunden 
Som resultatet visar anses det ha åstadkommits en utveckling i verksamheterna som ligger i 

linje med vad som står i den nationella värdegrunden. Åsikterna om att det tillkommit mer 

detaljerade genomförandeplaner, att ”På Väg -arbetet” har satts igång i många verksamheter 

och att personalen umgås mer med brukarna än tidigare exemplifierar att verksamheterna på 

olika sätt genomfört förändringar som ligger i linje med det som står i värdegrunden. På dessa 

olika sätt tycks värdegrunden ha fått fäste lokalt. Samtidigt poängterades att det var ett 

ständigt utvecklingsarbete för varje verksamhet att arbeta med värdegrunden. Det ansågs 

finnas vissa aktuella utvecklingsområden. Exempelvis att samverkan kunde vara större på 

ledningsnivå för att stärka implementeringen av värdegrunden. Ett annat var att personalen 

kunde ha en överdriven vilja att hjälpa de boende. Eller att det skulle behövas mer 

dokumentation och uppföljning för att ännu mer kunna säkerställa att man arbetar i linje med 

värdegrunden 

Överlag blir analysen således att verksamheterna tycks arbeta med värdegrunden i viss mån 

men kan utvecklas ytterligare på vissa fronter. För att återigen knyta an till systemteorin, 

skulle faktumet att det fortfarande finns en del utvecklingsarbete dock kunna tolkas som att 

många av subsystemen (verksamheterna) än så länge inte är redo att förändras i den 

omfattning som eftersträvas i värdegrunden. Subsystemens förändringskapacitet är i så fall 

mindre än den yttre ambitionen till förändring som initierats på samhällsnivå. Vad detta i så 

fall innebär är att subsystemens nuvarande konstanter begränsar det utrymme som i nuläget 

finns för förändring. Subsystemen behöver således tid på sig för att förändras, då kapaciteten 

för förändring i ett system gör allt inte kan förändras på en gång (Öqvist, 2008). 

Hur väl den nationella värdegrunden fungerar som en kvalitetssäkrande överbryggning för 

mellan subsystemen är svår att dra några adekvata slutsatser kring. Att det finns 

utvecklingsområden i verksamheterna skulle kunna ses som en misslyckad sådan, men det är 

för lite empiri i studien och för tidigt efter införandet för att kunna dra sådana slutsatser. Men 

att betrakta överbryggningen genom den nationella värdegrunden som lyckad, baserat på det 

som cheferna beskriver ha åstadkommits i verksamheterna, skulle på samma vis vara en 

inadekvat slutsats. Vad som kan sägas är dock att resultatet tyder på att verksamheterna anses 

jobba mer i linje med värdegrunden än tidigare. 

8. Diskussion 

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen kan ses som en nationell förlängning av de 

internationella överenskommelser kring äldre, som Sverige är en del av. Således bör det inte 

enbart betraktas som en ambition att få till en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen, 

utan även en skyldighet, då det troligtvis skulle främja äldres välbefinnande. Att Sverige ska 

delta i att arbeta för äldres välbefinnande ratificerades exempelvis i Madrid (United Nations, 

2002). 
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Det tycks dock föreligga en kunskapslucka i forskningen kring den nationella värdegrunden 

inom äldreomsorgen. Ingen kunskap finns att tillgå gällande dess mottagande i form av 

människors inställning till den eller hur implementeringen av den har fungerat. Vad denna 

kunskapslucka beror på är oklart men skulle kunna vara ett tecken på att den nationella 

värdegrunden inom äldreomsorgen fortfarande är relativt ny. Således föreligger ett behov att 

studera kunskapen kring värdegrunden och vad människor ansåg om värdegrunden och dess 

implementering. Resultatet i denna studie kan dock endast ses som ett kontextuellt nedslag, då 

det saknas kompletterande källor för verifiering. 

Vad som kan framhävas är dock att kunskapen kring den nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen tycks ha fått en spridning bland chefer inom äldreomsorgen i Sverige. Detta 

baserat både på uppgifterna från Socialstyrelsen (2014) om att ett stort antal chefer inom 

äldreomsorgen har gått någon av de två utbildningarna som anordnats kring den och att 

cheferna som intervjuats i denna studie överlag ansåg sig ha relativt god kunskap om dess 

innebörd. Hälften av intervjupersonerna hade dessutom gått den kortare utbildningen kring 

värdegrunden och två av dessa höll på att genomföra den längre. Att cheferna har en 

grundläggande kunskap i värdegrunden är förmodligen en förutsättning för att kunna initiera 

förändringsarbete i verksamheterna. Huruvida detta är ett tecken på ett första steg i en 

långtgående förändring av äldreomsorgen eller inte återstår dock att se. Även om kunskapen 

finns bland cheferna är det inte säkert att detta leder till någon reell förändring. Det är dock 

vanskligt att dra några generella slutsatser kring spridningen av kunskapen kring 

värdegrunden utanför chefernas sfär. Det enda som egentligen kan nämnas kring detta är att 

resultatet i studien indikerade att fler närstående till de äldre har börjat efterfråga 

värdegrunden. Utifrån den begränsade empirin bör dock denna bild för tillfället betraktas som 

ytterst kontextuell. 

Att det anses föreligga ett behov av en nationell värdegrund framgick av regeringens 

proposition: Värdigt liv i äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116). En rad rapporter som legat till 

grund för propositionen visade på brister avseende individanpassning, brukares delaktighet 

och personalens bemötande. Dessa brister ansågs kunna lösas i och med att de nationella 

målsättningarna med äldrevårdens arbete nu är tydligt formulerade. Resultatet om chefernas 

inställning till värdegrunden i denna studie visade att även cheferna ansåg att det fanns ett 

behov av en nationell värdegrund. Detta för att kunna höja kvalitén och likvärdigheten i 

äldrevården som bedrivs. Även om denna inställning inte på något sätt är representativ för alla 

chefer inom särskilt boende i Sverige, så visar det åtminstone att det finns ett visst förtroende 

för värdegrunden bland dem som intervjuats. Faktumet att även cheferna ansåg att det 

föreligger ett behov av en nationell värdegrund indikerar att beslutet inte är helt ogrundat 

utifrån den lokala kontexten. En kritisk komponent för implementering av socialpolitik var 

just det professionella förtroendet lokalt (Nilsen et al, 2013). Ur implementeringssynpunkt bör 

därmed denna indikation betraktas som positiv. Den överlag positiva inställningen till 

värdegrunden bland de intervjuade cheferna likaså. 

I resultatet framkom även åsikter om att värdegrunden är ett bra och effektivt 

påtryckningsmedel för förändring ute i verksamheterna. Huruvida detta stämmer eller inte går 

inte att uttala sig om i nuläget, då det inte finns några sådana studier. I teorin kan detta dock 

åtminstone anses rimligt med tanke på att man genom en nationell värdegrund kan ha 

potentialen att nå ut till hela äldreomsorgen i landet. Att den lagstiftats gör förmodligen även 

precis som vissa intervjupersoner menade att det tas mer på allvar lokalt. Detta då det i och 

med lagstiftningen nu är en skyldighet för verksamheterna att följa lagen. Trots kommunernas 

lokala handlingsutrymme som skapats av bland annat ädelreformen och utformningen av 

socialtjänstlagen som en ramlag, innebär lagstiftandet av värdegrunden nu således en 
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möjlighet för staten att se till att verksamheterna sköter sig (ett påtryckningsmedel). Denna 

möjlighet skulle både kunna beskrivas i termer av statlig kontroll genom recentralisering, eller 

som ett statligt värnande om likvärdighet. 

I praktiken är det dock inte säkert att värdegrunden fungerar som ett påtryckningsmedel. Det 

är inte heller någon självklarhet att implementeringen fungerar på andra plan. Resultatet 

indikerade att det finns vissa faktorer som möjliggör implementeringen av värdegrunden och 

vissa som hindrar. Somliga av de faktorer som framkom härleddes genom systemteorin i 

analysen till att ligga på individnivå medan andra ansågs ligga på verksamhetsnivå eller 

organisatorisk nivå (Öqvist, 2008).   

Vissa av de hinder som för implementering som återfinns i resultatet kunde kopplas till 

personalen. Exempelvis framhävdes att de kunde vara svårt att ändra gamla arbetssätt och 

vanor samt att det fanns vissa tendenser till bekvämlighet och att prioritera egna behov 

framför brukarnas. Dessa kan knytas an till den forskningen kring äldres möjligheter till 

autonomi på särskilda boenden. Hindren utifrån personalen i resultatet kan eventuellt vara ett 

uttryck för den reella makt som personalen fortfarande tycks ha över brukare på särskilda 

boenden (Persson & Westerfors, 2009; Harnett, 2010, Wikström, 2014;). Personalens 

bekvämlighet och prioriteringen av de egna behoven framför brukarnas skulle utifrån denna 

förståelse således kunna bero på den maktobalans som fortfarande tycks råda, där brukaren 

måste anpassa sig efter personalen. De personalrelaterade hindren som lyfts fram skulle också 

kunna vara ett uttryck för en organisationskultur som konstruerats i samspel mellan 

människorna i verksamheten, en förklaring som lyfts fram som potentiellt organisatoriskt 

hinder såväl i organisationsteorin som i forskning kring autonomi i särskilt boende (Wolven, 

2000;Wikström, 2014). 

Resultatet visade att förändringar i linje med värdegrunden ansågs ha genomförts och flera 

exempel angavs på det. Samtidigt nämndes vissa utvecklingsområden där förändringar inte 

hade skett. En förutsättning eller möjliggörande faktor för implementering av värdegrunden 

ansågs vara chefernas handlingsutrymme. En annan viktig förutsättning var de resurser som 

styr som både ansågs kunna begränsa och möjliggöra implementering av värdegrunden. Dessa 

två faktorer kan troligen kopplas till chefernas personliga möjligheter att genomdriva 

förändringar i den egna verksamheten. 

Vilka möjligheter som finns för chefer inom särskilt boende att genomdriva förändringar i 

linje med värdegrunden i sina verksamheter tycks i stor grad bero på hur sammansättningen 

av möjliggörande och hindrande faktorer ser ut. Eftersom ingen av intervjupersonerna 

fokuserade på individuella faktorer bland chefer har inte detta diskuterats. Det är dock inte 

helt orimligt att anta att den individuella faktorn spelar en viss roll 
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Hej! 

Jag heter Henrik Arnell och skriver en magisteruppsats i socialt arbete som rör den nationella 

värdegrunden inom äldreomsorgen. En viktig del i det arbetet är att belysa erfarenheter från 

chefer inom särskilt boende. Jag söker därför fyra intervjupersoner bland er som arbetar som 

chefer inom särskilt boende i Umeå kommun. Intervjuerna är planerade att äga rum någon 

gång under April och ta ungefär 30-60 minuter. Intervjufrågorna kommer främst att beröra din 

inställning till, och erfarenheter av, den nationella värdegrunden i äldreomsorgen. Jag är 

flexibel gällande tillfälle för intervju, men jag önskar att genomföra dem så tidigt som möjligt 

i April, då tiden för uppsatsskrivandet är begränsad.  

Om du är intresserad och har möjlighet att delta i en intervju vore jag hemskt tacksam om du 

kan höra av dig till mig senast 30 mars så kan vi tillsammans boka in tid för intervjun. 

I det material som kommer att publiceras kommer ditt deltagande att avidentifieras. 

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Har du några frågor 

är det bara att kontakta mig eller min handledare som är Tommy Andersson, institutionen för 

socialt arbete, Umeå universitet. 

Med Vänliga Hälsningar 

Henrik Arnell (mail: arnell.henke@gmail.com, Tel: 070 - 277 50 03) 

Tommy Andersson (mail: Tommy.Andersson@socw.umu.se, Tel: 070 - 399 50 05) 

10:2 Bilaga 2: Intervjuguide  

Bakgrund 

 Kön?  

 Ålder? 

 Hur länge har du arbetat som chef inom särskilt boende? Hur länge har du arbetat 

inom äldrevården? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur väl känner du till den nationella värdegrunden inom äldrevården sedan innan? 

(har du gått någon av utbildningarna?) 

 

Inställning till värdegrunden 

 Hur skulle du beskriva huvuddragen i den nuvarande nationella värdegrunden inom 

äldreomsorgen? 

 Vad anser du om beslutet att införa en nationell värdegrund för äldreomsorgen i 

socialtjänstlagen, gällande från 2011? (håller du med om behovet?) 

mailto:arnell.henke@gmail.com
mailto:Tommy.Andersson@socw.umu.se
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 Vilken potential ser du med värdegrunden som den ser ut idag? (förändring nationellt) 

 Vilka brister ser du med värdegrunden? (generellt) 

Möjligheter och Hinder för implementering (handlingsutrymme, resurser, motstånd 

etc.)  

 Hur ser du på dina möjligheter ut att implementera den nationella värdegrunden i din 

verksamhet? (handlingsutrymme, resurser, direktiv?) 

 Föreligger det några hinder att implementera den nationella värdegrunden i din 

verksamhet? (Motstånd, intressekonflikter mellan personal-brukare/socialt-medicinskt, 

planering, ekonomi, organisatoriskt etc.) 

Verksamhet 

 Har värdegrunden inneburit några förändringar för din verksamhet? (Vilka?) 

 Är policyn väl förankrad i den lokala verkligheten? (lokal policy? eller finns skillnader 

nationellt/lokalt?) 

 Hur väl anser du att din verksamhet lever upp/bidrar till att de äldre får ett värdigt liv 

avseende: 

* självbestämmande/autonomi? (sovtider, måltider, möjlighet att tacka nej till insatser , 

vardagsautonomi/möjlighet att gå utanför ramarna. Förekommer påtryckningar?) 

* delaktighet? (tex planering av insatser i samråd. Inkluderande attityder?) 

* privatliv/integritet?  (finkänslighet, knacka på dörren, medgivande innan personalen rör 

något, respekt vid toalettbesök/ av och påklädning etc.)  

* bemötandet från personalen? (kunnighet, lyhördhet, empati etc) 

* individanpassning? ( utifrån behov, önskemål, intressen) 

 

 Hur väl anser du att din verksamhet skapar välbefinnande för äldre avseende: 

* Meningsfullhet? (livsglädje, känsla av sammanhang, samhörighet etc) 

* Trygghet? (kontinuitet, pålitlighet, trygghetslarm, etc) 

Idealvärlden  

I den bästa av världar, finns det något du skulle förändra inom din egen verksamhet i linje 

med den nationella värdegrunden? (situationen för de äldre, organisation, resurser, kompetens 

hos personal etc.) 
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Hur skulle den nationella värdegrunden inom äldrevården se ut om du fick bestämma? Skulle 

du förändra något? (förändringar? Etc.) 

Skulle implementeringen av värdegrunden se annorlunda ut i idealvärlden? Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


