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Hinder och möjligheter för värdeskapande i äldreomsorgen 
 

Sandra Petersson och Madéleine Pilstrand  
 

För att ha möjlighet att arbeta med värdeskapande i omsorgen krävs 
det att flera faktorer tas i beaktande. Definitionen av värde som tas 
upp i studien utgår från de sju faktorerna som presenteras 
värdegrunden(Socialstyrelsen, SOSFS 2012:3). Upplevelsen av 
omsorgskvaliteten för vårdtagaren bottnar i hur väl 
omsorgsverksamheten kan tillgodose de grundläggande värdena i 
värdegrunden som finns inskriven i socialtjänstlagen. Syftet med 
denna studie är att undersöka faktorer som skapar ett högre värde för 
omsorgstagaren, samt faktorer som hindrar detta värdeskapande, ur ett 
chefsperspektiv. För att undersöka dessa faktorer genomfördes 14 
intervjuer med enhetschefer inom vuxenförvaltningen i en svensk 
kommun. Resultatet visade att cheferna idag arbetade på olika sätt 
med värdeskapande, samt att faktorer som hindrar värdeskapande är 
ekonomi, bristande kontroll över rekrytering, personalrörlighet, 
bristande möjlighet för utveckling samt effektivisering. Faktorer som 
visade sig möjliggöra för värdeskapande var motivation, 
handlingsutrymme samt legitimitet för reflektion.  
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Inledning 

 
Värde ska alltid skapas för mottagaren av tjänsten då allt värde som ökar i alla de olika 

instanserna i slutändan påverkas mottagaren av tjänsten och dennes upplevelse av vården eller 
omsorgen. För att säkerhetsställa att tjänsten håller en lämplig kvalité så används olika mått 
och metoder för att mäta värdet i verksamheten. Syftet med dessa mätningar är att få fram 
information som beskriva vad kvalitén i verksamheten är samt information hur kvalitén skulle 
kunna förbättras för att öka värdet i verksamheten. Att mäta värde i 
välfärdstjänsteorganisationer är erkänt svårt, dessa mätningar tenderar att mäta det som går att 
mäta. Upplevelsen av vården i form av de mjuka kvalitéerna presenteras i den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen sedan januari 2011 
(SoL 2001:453).    

Under slutet av 1900-talet skedde en förändring inom styrningen av den offentliga sektorn 
efter krav från samhället att leverera bättre, effektivare och en mer fokuserad service, då det 
ansågs att den offentliga sektorn vara för stor, ineffektiv och rigid. Detta ledde fram till 
kvalitetsmätningar som skulle öka effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Denna 
förändrade styrning är en viktig del av det som har kommit att benämnas New public 
management (NPM). Kritik kring NPM-baserade styrsystem har ifrågasatt lämpligheten att 
anpassa den offentliga verksamheten efter den privata verksamhetens ramverk då dessa skiljer 
sig åt i budgetarbete, värden och strukturer (Butterfield, Edwards & Woodall, 2004). 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som 
finns inskriven i socialtjänstlagen sedan januari 2011(socialstyrelsen 2010) och syftet är att 
undersöka en kommuns arbete med den nationella värdegrunden med fokus på enhetschefer 
inom äldreomsorg. Studien avser att nå mer kunskaper om chefers möjligheter att skapa 
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förutsättningar för värdeskapande i sin verksamhet utifrån de kvalitetsvärden som tas upp i 
den nationella värdegrunden.  

 
 

Den nationella värdegrunden  
 
Socialtjänsten fick i uppdrag av Sveriges regering i proposition 2009/10:116 att implementera 
värdegrund i Sveriges kommuner. I socialtjänstlagen finns det sedan 2010 en värdegrund som 
är inskriven i kapitel 5, paragraf 4 som berör äldre människor.  
 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande, socialnämnden ska verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SoL 2001:453).  

 
   För att uppfylla denna punkt i socialtjänstlagen så har socialstyrelsen tagit fram sju faktorer 
som alla definierar värdegrunden i de allmänna råden från socialstyrelsen. De sju faktorerna 
är: självbestämmande, trygghet, meningsfullhet samt sammanhang, privatliv samt integritet, 
individanpassning samt delaktighet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. (SOSFS 
2012:3). Socialstyrelsen vill att äldreomsorgen ska utföras med en evidensbaserad praktik 
samt med ett salutogent och intersektionellt perspektiv. Detta betyder att det är viktigt att 
vården utgår från vetenskaplig fakta och hur denna kan användas för att den enskilda 
individen ska vara delaktig och respekteras i vården. Vården ska utgå ifrån det friska hos 
människor och deras egna förmågor att själva förstärka och motivera delaktighet samt lyfta 
fram den rådande norm som finns, genom att synliggöra detta riskerar inte vissa grupper att 
bli diskriminerade på grund av okunskap (vägledning värdegrund, socialstyrelsen). Den 
nationella värdegrunden ska appliceras hos alla kommuner som bedriver äldrevård under 
socialtjänstlagen. Socialstyrelsen ska stötta kommunerna i deras arbete genom att erbjuda 
vägledningsmaterial. Detta vägledningsmaterial erbjuds i form av ett dokument som erbjuder 
vägledning, en webbutbildning som baseras på vägledningsmaterialet samt en 
högskoleutbildning för chefer inom värdegrund (hämtad 20140513 
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund). I vägledningsmaterialet för 
värdegrunden presenteras alla faktorer grundligt, vägledningen innehåller även förslag på hur 
äldreomsorgen kan arbeta med värdegrunden i praktiken och med sina anställda (vägledning 
värdegrund, socialstyrelsen). 
 

Omsorgskvalité 
 
I proposition 1996/97 står det att människors olika behov och förväntningar påverkar deras 
föreställningar om vad som är god kvalitet (Edvardsson & Westlund 1998). Omsorgskvalité 
kan inte ses ur enbart ett perspektiv, då socialtjänsten är till för ett flertal intressenter. För att 
få en helhetsbild av omsorgskvalité bör den studeras utifrån vårdtagaren, personalen samt 
ledningens perspektiv. Vårdtagarens perspektiv av god omsorgskvalité påverkas ofta av 
förväntningarna på omsorgen, vad man önskar för omsorg, vad som är realistiskt att förvänta 
sig av omsorgen samt vad man tror sig behöva för omsorg. För omsorgsverksamheten gäller 
sedan att avgöra professionellt vilka behov vårdtagaren har och vilka insatser som är lämpliga 
och nödvändiga för att tillgodose vårdtagarens självbestämmande. Det gäller även för 
verksamheten att förhålla sig till juridiska och etiska krav. Ledningens uppgift handlar om att 
på ett effektivt sätt använda resurserna inom de ramar och direktiv som finns för 
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verksamheten, för att på så sätt generera en omsorg av god kvalité (Thunved, 2012; 
Edvardsson & Westlund, 1998). Utifrån socialtjänstlagen är förutsättningar för god 
omsorgskvalité en väl fungerande arbetsledning och ett väl sammansatt arbetslag som utför 
arbetet med god kvalitet. Andra förutsättningar är rättsäkerhet, inflytande, lättillgänglig vård 
och service (Edvardsson & Westlund, 1998). Omsorgskvalitén kan spegla en faktisk kvalitet 
och upplevd kvalitet, där den faktiska kvalitén betyder hur det särskilda boendet är utformat, 
hur maten smakar men även graden av tillgänglighet av omsorgspersonal och sjukvård. Det 
kan också handla om hur snabbt den äldre får hjälp efter att ha larmat på sitt trygghetslarm 
eller hur städningen har utförts, alltså vad man gör för insats. Den upplevda kvalitén 
innefattar exempelvis bemötande och delaktighet där egenskaper hos de inblandade i 
relationen har avgörande betydelse, med andra ord hur man gör en insats. Samma form av 
utförande eller bemötande kan bedömas olika beroende på vem som tillfrågas och vem som 
utför insatsen (Socialstyrelsen, 2011). God kvalité i omsorgen innebär även att det finns 
tillräckligt med personal och att dessa har lämplig kompetens och utbildning. Ledningens 
uppgift för att tillgodose att äldreomsorgen håller en god kvalité är att det ska finnas rutiner 
och processer för att trygga samt utveckla kvalitet i verksamheten. För att göra detta så krävs 
det ett systematiskt förbättringsarbete, detta görs oftast genom avvikelserapporter, 
riskanalyser och egenkontroller av verksamheten (SOSFS, 2011). 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010a) har jämfört kommuner som lyckats bättre med 
sin äldreomsorg och identifierades åtta framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. De faktorer 
bidrog till en värdefull vård var en individanpassad vård som möjliggör för vårdtagaren att 
leva sitt liv som denne vill samt ge en skräddarsydd omsorg genom kontaktmanskap, 
välutvecklad personalstrategi genom en vårdtagarfokuserad organisationskultur med ett 
systematiskt kvalitetsarbete, aktivt samarbete med andra organ i nätverket, förankrad 
verksamhetsstyrning genom en tydlig vision för verksamheten och dess mål, genom tydlighet 
för chefer på olika nivåer, systematiskt kvalitetsarbete genom kvalitetsfokus från den politiska 
ledningen till konkreta handlingar av nationella uppföljningar, strukturerat samarbete med 
landstinget genom tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan kommuner och landsting, 
där de söker sammanlänka sjukvård och äldreomsorgens mellanrum, en klar rollfördelning 
mellan politiker och tjänstemän samt aktiv samverkan i de kommunala nätverken.  

En annan aspekt för att öka upplevelsen av kvalité i vården framkom i en studie av Ingvad 
och Olsson (2001). Där framkom att omsorgstagarens upplevelse av omsorgsklimatet visade 
sig påverkas av det klimat och den funktionalitet som fanns i arbetslagen men även av 
kontinuiteten av personal. Vårdtagaren påverkas av personalgruppen, där ett splittrat arbetslag 
påverkade vårdtagaren negativt. Detta belyser praktiska aspekter som kan generera en vård 
och omsorg som värdefull både för vårdtagaren och personal. Exempel på en vård som 
upplevs värdefull för vårdtagaren är när den baseras på stabila arbetslag, där det råder hög 
sammanhållning och öppen kommunikation samt hög personell kontinuitet (Ibid, 2001).  

 
 

Värdeskapande inom äldreomsorgen  
 

Definitionen av värde som tas upp i studien utgår ifrån de sju faktorerna som presenteras i 
värdegrunden (socialstyrelsen, SOSFS 2012:3). Enligt Bowman och Ambrosini (2010) 
betyder värde olika saker för olika människor, detta gör det svårt att ge en exakt definition av 
vad värde är för något. Värde kan skapas av både material och människor då människan 
skapar värde genom att erbjuda olika aktiviteter, tjänster och varor till kunden. Det finns ofta 
stora konflikter inom vården när värde ska skapas, ägare behöver ta hänsyn till effektivitet, 
patienter, tjänstens tillgänglighet och kostnader. Alla dessa delar har olika mål som lätt 
kommer i konflikt med varandra, något som påverkar tjänsternas kvalitet, effektivitet och 
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divergenta tankar som påverkar verksamheten. Värde ska alltid skapas för kunden (i vårdens 
fall vårdtagaren) och allt värde som ökar i alla de olika instanserna påverkar i slutändan 
kunden. Det är svårt att mäta värde i hälsoorganisationer, då de tenderar att mäta sådant som 
är lätt att mäta och inte de faktorer som i slutändan påverkar resultatet. Om inte utvärderingar 
och mätningar genomförs för att säkerhetsställa resultatet så kommer detta att minska 
utvecklingen till inkrementella förbättringar. Syftet med mätningar ska vara att få fram den 
information som man behöver för att förbättra och utveckla verksamheten för att nå högre 
kvalitet. Värde är ett ramverk som finns för att öka kvalitet inom vården, det ska inte ses som 
ett sätt att spara pengar eller ett abstrakt ideal (Porter, 2010). 

 
 

Ledarskapsrollen ur ett mellanchefsperspektiv   
 
Tyrstrup (2005) anser att befattningen chef inte per automatik innebär att man är en bra 
ledare. Att vara chef handlar om att ha en formell titel vilket innebär att denne har tillgång till 
värdefull information (Ibid, 2005). En skillnad som görs mellan chef och ledare är att en chef 
har möjligheter att planera, organisera och kontrollera en viss uppgift eller område. Medan en 
ledare snarare ska skapa och formulera en vision, skapa relationer och nätverk för att stärka 
denna vision (Bolman & Deal, 2005). En mellanchef måste ha förståelse för sina medarbetare, 
de individer som återfinns högre upp i organisationen samt för de politiska beslut som 
påverkar organisationen (Gable, 2002).  

Mellanchefens uppgift är att tolka och representera ledningens policy samt bidra till att 
generera ett ledarskap som genererar kvalité till organisationen samt sina medarbetare. Det är 
även viktigt att ha kunskap att kommunicera och följa upp mål för att sprida information samt 
utveckla organisationens ledningskvalitet. Finns det en god kvalitet i ledningen kan 
mellanchefen förlägga mer tid åt strategiska utvecklingsfrågor (Franzén, 2004). Mellanchefer 
befinner sig i en situation där de får dubbla krav ställda på sig. Kraven från ledningen och de 
finansiella mål som organisationen vill tillgodose. Sedan finns de krav som medarbetarna 
ställer som till exempel stöd, utveckling och trygghet. Detta resulterar i en pressad situation 
för mellanchefen som ska agera så att alla parter blir nöjda. Det händer att dessa två parter har 
motstridiga krav, vilket leder till mellanchefen måste besluta vilken av parterna som ska 
gynnas (De Klerk, 1996). Decentraliseringen under 1980- och 90-talets mål var en större 
delaktighet för de anställda i beslutsprocesserna, öka trivseln på arbetsplatsen samt medföra 
en bättre förvaltning av de ekonomiska resurserna. Förändringen gav mellancheferna ökade 
befogenheter (Bennich, 2012). Mellanchefen har personalansvar, vilket innebär att samordna 
medarbetarnas kompetens och förmågor med organisationens resultat. Det innefattar 
personalhantering, som medarbetarsamtal eller utbildningar (Ulrich & Brockbank, 2005). Vid 
tillfällen av organisationsförändringar har mellanchefen är viktig roll, för att förändringen ska 
bli lyckad krävs ett bra ledarskap. Dessa förändringar leder ofta till att mellanchefen kan 
uppleva en otrygghet i sin roll samt att det är svårt att skapa ett bra arbetsklimat för sina 
medarbetare (Södergren, 1997).  

För att en organisation ska fungera krävs kommunikation på ett informellt och formellt 
plan (Simon, 1976). Hur denna organisation ser ut och vad organisationen gör skapar en 
formell struktur för kommunikation. Denna struktur består av både muntlig och skriftlig 
kommunikation i form av rapporter eller protokoll. Den informella kommunikationen består 
oftast av olika typer av sociala nätverk inom organisationen. I organisationen ingår även 
normer och värderingar som styr medarbetarnas beteende och handlingar i sitt arbete. En 
organisations värderingar uttrycker sig i den planering som görs och de beslut som tas. 
Värderingar kan ibland skilja sig åt mellan vad som sägs ska ske och det som faktiskt sker ( 
Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Franzen (2004) menar att mellanchefen har bestämda förutsättningar för sitt arbete vilket 
kan ge utrymme för improvisation. För mellanchefen handlar förmågan till improvisation till 
att hitta en genomgående balansgång mellan krav/resurser, ledning/medarbetare samt 
motivation (Wolmesjö, 2005). 

 
 

Motivation inom offentlig sektor 
 
Studier kring motivation i offentlig sektor har utvecklats efter tron om att motivation skulle se 
annorlunda ut i offentlig sektor mot den motivation som upplevs i en privat sektor. 
(Hondeghem, Perry & Wise, 2010). Public service motivation(PSM) uppmärksammades av 
Perry & Wise(1990) och enligt dem så innehåller begreppet den attityd som anställda inom 
offentlig verksamhet har för att skapa och göra gott för andra, samt de motiv som den 
anställde har inom sig samt blir påverkad av. Författarna delar upp motiven i tre delar som de 
anser påverkar motivationen hos anställda i offentlig service, dessa är de rationella motiven, 
emotionella motiven samt normer. De påstår att de rationella motiven består av att människor 
identifierar sig med den offentliga verksamheten och deras uppdrag, och att de dras till den 
offentliga sektorn för att de tror att de har möjlighet att göra gott och påverka stora grupper. 
Normen är att personer dras till den offentliga verksamheten för att göra goda saker och det är 
därifrån den normativa motivationen kommer. Känslomässiga motiv handlar mer om en 
uppskattning av det som myndigheter står i form av trygghet och förtroende. 

I studien av Perry, Hondeghem och Wise (2010) tar de upp påståenden som de 
uppmärksammade i den första studien från 1990, dessa påståenden berör att människor med 
hög PSM söker sig till offentliga organisationer. PSM är positivt relaterat till hur individen 
presterar och att organisationer som attraherar personer med högt PSM inte är lika beroende 
av yttre stimulans för att hantera individuella prestationer effektivt. Forskningen som skett 
under de 20 åren stödjer påståendena dock finns det inte empirisk bevisning för påståendet 
som berör området kring prestation och PSM men forskning inom andra områden tyder på att 
detta stämmer, till exempel så visade sig PSM vara tydligt sammankopplat med 
organisationens effektivitet i en studie. Påståendet kring den det känslomässiga motivet 
stöttas genom bevisning att människor som jobbar inom offentlig verksamhet verkar ha ett 
mindre behov av materiella belöningar eftersom att de får incitament av att känna sig nöjda 
med sin arbetsinsats. Detta tyder på att motivation som kommer inifrån (intrinsic motivation) 
är mer betydelsefullt för personer med hög PSM än den motivation som kommer utifrån 
(extrinsic motivation) i form av till exempel. belöning i pengar (Hondeghem et al., 2010). 
 

Styrning inom offentlig sektor  
	  
New public management (NPM) började användas inom offentlig verksamhet i västvärlden på 
1980 och 90-talet. Detta var en tid då det fanns höga krav på regeringar och offentliga 
verksamheter runt om i världen att visa på resultat, det fanns även höga krav från samhället att 
leverera bättre och mer fokuserad service (Heyer, 2011). Enligt Butterfield, Edwards och 
Woodall (2004) sägs NPM sägs ha uppkommit efter den andra vågen reformer som stöttade 
konsumtion, management och konkurrens.  

Med NPM vill man öka effektiviteten och lönsamheten i den offentliga verksamheten. 
Genom att använda sig av sju steg vill organisationer öka effektiviteten. Dessa steg är 
utveckla en strategisk plan, definiera mål för individen och organisationen, utveckla 
mätvärden, implementera ett ramverk för omfattande företagsplanering, implementering av en 
bedömningsprocess för individen, skapa länkar mellan organisationsstrategin och de 



	  

	  

6 

leveransmål som finns för olika positioner samt utveckling och implementering av 
mätverktyg för att mäta effektivitet i verksamheten (Heyer, 2011). Kvalitetsmätningarna får 
dock kritik för att lägga för mycket fokus på den enskilde anställda och dess chef, enligt 
personer med ansvar för personal så kan den individuella förmågan, motivation och 
möjligheter påverkas vid denna kvalitetsmätning (Butterfield, Edwards & Woodall, 2004).  

NPM har skapat debatt då det ansågs fel att anpassa offentlig verksamhet efter privata 
näringslivets ramverk, då det finns stora skillnader mellan den privata sektorns verksamheter, 
budgetar, värden och strukturer gentemot den offentliga verksamhetens ramverk. Eftersom att 
det finns stora skillnader mellan den privata och offentliga sektorn anser exempelvis Heyer 
(2011) att det är fel att applicera den privata styrningen på offentlig verksamhet eftersom det 
inte kan antas att denna styrning är den bästa. Boyne (2002) definierar en offentlig 
organisation som en verksamhet som ägs gemensamt av medlemmar från olika partier, 
verksamheten går runt på skatt samt kontrolleras av politiska resurser. Boyne (2002) 
definierar en privat organisation som en verksamhet som ägs av aktieägare och entreprenörer, 
verksamheten går runt på avgifter som är betalda av kunderna och verksamheten kontrolleras 
av marknadens behov. NPM handlar om att implementera delar från den privata sektorn till 
den offentliga sektorn, delarna kan vara allt från ledarskap till styrning och kvalitet. (Kraus, 
2008).  

 
Visionen och verksamhetsplanen. Numera har vision, värderingar samt organisationskultur 

nått en tilltagen betydelse i verksamheten som styrmedel. För mellanchefen finns utrymme att 
tolka verksamhetens vision samt göra den användbar för sin enhet. Mellanchefen kan även 
uppvisa sin personliga vision, förutsatt att den stämmer med verksamheten. Syftet med en 
vision är att visa upp en framtidsbild som alla förstår och vill vara med och arbeta för. 
Visionen är viktig för mellanchefen på grund av att de ska kunna kvarhålla den egna 
verksamhetens fokus. Om medarbetarna finner mellanchefens vision attraktiv och identifierar 
sig med den, försvinner en stor del av mellanchefens behov av att granska och styra i 
detaljfrågor. Om hinder dyker upp och tvingar fram tillfälliga lösningar så skapar visionen ett 
mål som får alla att gå åt samma håll (Franzèn, 2004).  

Ur socialtjänstlagens värdegrund (2010:5§4) formulerade socialnämnden visionen för att 
nå de mål som där sätts upp genom att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra” (SoL 2001:453). De sju faktorer som de tog fram för att tydliggöra 
visionen var självbestämmande, trygghet, meningsfullhet samt sammanhang, privatliv samt 
integritet, individanpassning samt delaktighet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. 
(SOSFS 2012:3). Genom att formulera en vision som utgår från värdegrunden som både 
ledning och medarbetare finner tilldragande och kan identifiera sig med. Så garanterar 
mellanchefen att i situationer där hinder dyker upp kommer dessa att lösas med värdegrunden 
som bas. Detta kommer att möjliggöra mindre detaljstyrning och granskning för mellanchefen 
(Franzèn, 2004).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen i en kommun 
arbetar med att skapa värde i sin verksamhet utifrån det som presenteras som värde i den 
nationella värdegrunden, samt att finna faktorer som gynnar respektive hindrar detta 
värdeskapande. Studiens syfte kan precisera i följande två frågeställningar: 
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1) Vilka faktorer agerar möjliggörande för enhetscheferna i arbetet med att generera 
kvalitativa värden som tas upp i värdegrundsprojektet i det dagliga arbetet?  

2) Vilka faktorer agerar hindrande för enhetscheferna i arbetet med att generera 
kvalitativa värden som tas upp i värdegrundsprojektet i det dagliga arbetet? 

 

Metod 
 

Deltagare och urval 
 
16 enhetschefer valdes ut genom ett handplockat urval för att få bredd i materialet. Av 16 
enhetschefer tackade 13 ja till att delta. Ingen ersättning utgick för deltagandet. Urvalet 
gjordes så att alla områden inom äldreomsorg hade möjlighet att bli representerade samt att 
det fanns en blandning mellan män och kvinnor dock var majoriteten av respondenterna 
kvinnor, på grund av risken för att begå etikbrott nämns ej antal män som ingick i studien. 
Den respondent som arbetat kortast som enhetschef hade arbetat i 1 år och respondenten som 
arbetat längst som enhetschef hade jobbat i 35 år. Tillsammans hade enhetscheferna ett 
medelvärde på 8,7 arbetade år i positionen som enhetschef inom äldrevården.  
   En respondent tillkom sedan efter rekommendationer från en strategisk person inom den 
aktuella kommunen, denna respondent har genomgått utbildningen 2011 under en annan 
förvaltning. Alla respondenter är enhetschefer inom äldreomsorgen och arbetar i en medelstor 
kommun i Sverige. I studien representerades enheter inom hemtjänst och äldreboenden.  
 
Material 
 
De individuella intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden 
innehöll sex områden som berörde allmänna frågor kring respondentens arbetsområde, 
utbildningen som respondenten genomgått inom värdegrund, ledarskapet, kommunikation, 
styrning samt respondentens ideal kring verksamheten. Intervjuguiden utformades utifrån den 
teori som berörde frågeställningarna. De inledande frågorna är öppna för att få igång samtalet 
kring ämnet. Följdfrågorna var mer specifika kring den teori som studien utgår ifrån och den 
information som respondenten gav.  Intervjuer varade mellan 30-60 minuter och spelades in 
med diktafon samt smartphone. Inspelningarna transkriberades sedan i anslutning till 
intervjutillfället. Transkriberingarna genomfördes i Word med 12 punkterstextstorlek och 
omfattar totalt 75 antal sidor text.  
 

Procedur 
 
Först genomfördes urval av respondenter och dessa kontaktades genom telefon, efter 
godkännande till deltagande i studien skickades ett e-postmeddelande innehållande 
missivbrev ut till alla respondenter innan intervju. Missivbrevet innehöll information kring 
syfte, frågeställningar samt de etiska forskningskraven kring samtycke, nyttjandekravet och 
konfidentialitet (vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna erbjöds även en kopia av missivbrevet 
vid intervjun samt muntlig information kring de etiska riktlinjerna. Intervjuerna genomfördes 
under april och maj 2014. Dessa varade mellan 30-60 minuter och spelades in, med 
godkännande från respondenten för att kunna genomföra transkribering.  Konfidentialitet 
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lovades och bibehölls genom att alla intervjuerna spelades in och transkriberades efter 
intervjun samt att alla ljudfiler raderades efter genomförd transkribering och inga filer 
sparades med uppgifter som kunde leda till respondenten. Intervjuerna genomfördes på 
respondentens arbetsplats under enskilda former på en tid som respondenten fick välja, alla 
intervjuer genomfördes under arbetstid. Efter transkriberingen tematiserades materialet och 
analyserades. 
 
 
Databearbetning 
 
 
Denna studie har genomförts genom en kvalitativ inriktning med en hermeneutisk ansats. Den 
kvalitativa metoden avser att studera människors upplevelser och erfarenheter samt att 
respondenten med egna ord får beskriva ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 
hermeneutiska ansatsen har tolkning som huvudprocess där den tematiska analysen ofta 
används. Tolkning inom hermeneutiken sker genom den hermenetiska cirkeln där delarna i en 
analys bedöms utifrån den helhet som finns i materialet (Langemar, 2008). Då studiens syfte 
är att lyfta fram de faktorer som respondenterna upplever hindrar dem eller möjliggör för dem 
att utföra ett arbete som fokuserar på verksamhetens värdeskapande är kvalitativa intervjuer 
lämpligt, då denna metod kännetecknas av öppenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Kvale och Brinkman (2009) nämner att kontrollering av kvalitet är viktig under en studies alla 
delar för att i slutändan vara försvarbart av författarna. Analysen av materialet skedde av båda 
författarna för att nå en hög validitet och reliabilitet, dvs. att tolkningen är korrekt. Efter 
genomförd intervju transkriberades alla intervjuer och färgkodades utefter frågeområden samt 
tematiserades av båda författarna. Den första färgkodningen skedde för att tydligt markera 
svar på frågeområden i intervjuguiden, den andra färgkodningen genomfördes av båda 
författarna på samtliga intervjuer för att markera det som berörde frågeställningarna. Dessa 
markeringar sammanställdes sedan till 8 punkter som tematiserades till faktorer som hindrar 
och möjliggör värdeskapande för att sedan jämföras och kritiskt granskas mellan författarna 
för att öka validiteten på materialet. Den gemensamma granskningen av materialet skedde för 
att öka intersubjektiv validering (Ibid, 2009).  
 

Resultat 
 
Med utgångspunkt i sammanställningen av intervjuerna framkom åtta teman som besvarar 
studiens frågeställningar. Av dessa berörde fem teman faktorer som hindrar att enhetscheferna 
skapar värde, dessa är ekonomi, bristande kontroll över rekrytering, personalrörlighet, 
bristande möjlighet för utveckling samt effektivisering. Det framkom även tre teman som 
möjliggör för enhetscheferna att skapa värde i verksamheten och dessa är motivation, 
handlingsutrymme samt legitimitet för reflektion. Resultatpresentation är empirinära och 
resultaten tolkas och avhandlas i diskussionsavsnittet.    
	  

Hindrande faktorer  
 

Ekonomi. Ekonomi har ett stort fokus inom vård och äldreomsorgen i kommunen. Vissa av 
respondenterna ser detta som en del av utmaningen med deras positioner som enhetschefer att 
leva upp till den budget de har att röra sig med, medan majoriteten tycker att ekonomin är 
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hindrande för deras möjligheter att skapa värde. ”Samtidigt så känns det som om att när man 
tänker överlag i Sverige så är smärtgränsen nådd, man kanske behöver kanske titta på det 
från ett annat håll, och att man behöver ha mer pengar istället” 

Inom ramen för vård och omsorg i kommunen finns det idag två olika styrsystem kring 
ekonomi. De flesta använder sig av det ekonomiska system som gör att de får en viss summa 
pengar beroende på hur många brukare de har. Detta system är väldigt rörligt och det är svårt 
för respondenterna att förutse hur mycket pengar de kommer ha att röra sig med då de får 
betalt på per utförd timme. Om en brukare faller ifrån eller tillkommer så påverkar det direkt 
budgeten vilket gör att de har små marginaler att röra sig med samt problem med att planera 
sin budget. Det andra styrsystemet som beror på hur stort anslag verksamheten får tillåter att 
enhetschefen kan planera sin budget på ett rörligare vis, vilket innebär mindre administration. 
De respondenter som använder det senare styrsystemet är oroliga över att behöva byta till det 
styrsystem där ekonomin styrs av antal timmar per brukare, då de upplever att detta skulle 
vara hindrande i deras verksamhet.  

 
Det är inte lätt att få det att gå ihop, vi har haft gravt dementa personer på äldreboendesidan, 
men vi har inte mera resurser. Trots detta ska ändå ges en god kvalitativ omsorg och det är 
en ekvation som inte går ihop. 

  
De flesta av respondenterna upplever en stram budget där de inte har möjlighet att göra 

något som kostar lite extra, detta inverkar i slutändan på vilken guldkant de kan sätta på 
brukarens vardag samt vilka utbildningar personalen har möjlighet att gå. Medarbetarna 
behöver stimuleras för att ha möjlighet att skapa värde i verksamheten. För att göra detta så 
krävs de att de får ny kunskap och variation i sitt arbete. Även personalens välmående är en 
viktig pusselbit för att de ska ha möjlighet att skapa värde i organisationen. I dagsläget så är 
det svårt att få resurserna att räcka till utbildningar som kan stimulera de anställda. Om 
utbildningar sker så är det ett team eller en anställd som får gå utbildningen och sedan lära ut 
det till sina kollegor. En av respondenterna har mött svårigheter med dessa då kollegor inte 
ser fördelarna med utbildningar, vilket leder till att medarbetarna fortsätter arbeta på samma 
sätt som man alltid har gjort. ”Säg att någon har gått på en utbildning i lyftteknik och när hen 
kommer tillbaka så uttrycker personen hur mycket hen lärt sig. Men när personen för ut detta 
under arbetstid så blir personen ifrågasatt”. 

 
Bristande kontroll över rekrytering. Flertalet respondenter nämner problemet med att 

anställning av ny personal sker utan att enhetscheferna har någon inverkan på vem som 
anställs då detta sker av en utomstående bemmaning. Ofta letar enhetschefen efter en speciell 
pusselbit som ska fylla en plats, men eftersom att lagar och regler styr så har de ingen 
inverkan på vem de kan anställa i slutändan. Detta påverkar arbetsgruppen negativt då det 
finns en möjlighet att den inte blir så dynamisk som man hoppats på. En av respondenterna 
nämner att de vill känna att de är en attraktiv arbetsgivare dit personer med rätt kompetens 
och utbildning söker sig, inte att de ska få de arbetssökande som är kvar på marknaden då 
detta påverkar den yrkesstolthet deras personal känner för sitt arbete. Detta bekräftas av den 
respondent vid en annan förvaltning som har möjlighet att själv anställa och bestämma hur 
grupperna av medarbetare ska se ut, något som denna respondent upplever vara grunden för 
att se till att rätt värden kommer in i verksamheten redan från början. ”Att själv kunna sköta 
anställningen av medarbetarna gör att jag redan från början kan se till att rätt värderingar 
och rätt medarbetare kommer in i mina grupper och verksamheter”. 

 
Personalrörlighet. Respondenterna upplever att den stora personalrörligheten i 

organisationen påverkar organisationen negativt. Kontinuitet när en viktig del i verksamheten 



	  

	  

10 

och i värdegrunden, en respondent nämner att kontinuitet är den del som hen är sämst på i sin 
verksamhet. Detta påverkar både brukare och medarbetare. Vid en stor personalrörlighet 
upplever respondenterna minskade resurser då kostnader för sjukfrånvaro ökade, detta gör att 
fler vikarier behöver tas in i verksamheten.  Perioder av ökad täthet av vikarier ökar även 
arbetsbelastningen för ordinarie personal vilket minskade deras tid för aspekter i 
värdegrunden och detta påverkar arbetsgruppen negativt då de inte har någon chans att arbeta 
fram ett arbetssätt som är stabilt. Respondenterna upplevde även oroligare vårdtagare i 
perioder av stor personalrörlighet, detta minskar den aspekten av värdegrunden som ska 
tillgodose brukarens trygghet. ”Jag kan inte under perioder med många vikarier garantera 
att det skrivs korrekta journaler eller att arbetet sker enligt korrekta rutiner” Dålig 
kontinuitet ökar risk för brist i rutiner tex genom journalföring som inte genomförs korrekt  
vilket är en fråga om säkerhet för brukaren . Den respondent som låg under annan förvaltning 
upplevde en mindre personalrörlighet vilket ledde till en stabilare arbetsgrupp.  

 
Bristande möjligheter för personalutveckling. De flesta av respondenterna upplever sig inte 

ha resurser till att utbilda sina vikarier själva, då utbildningen i vissa fall sker på 
arbetsplatsträffar där vikarier inte deltar. Flera av respondenterna tar upp hur viktigt det är för 
medarbetarnas möjligheter till utveckling genom att få möjligheter att variera sig i sitt arbete, 
både genom att byta arbetsgrupper för att få nya infallsvinklar, samt att erbjudas möjligheten 
att variera mellan olika områden eller boenden.  

 
Jag tror att det skulle vara bra att få byta ställe och arbete ett tag, för att minska risken 
för allt bara blir rutin. Att öka influenser för hur andra gör, om nått är bättre eller 
sämre än hur vi jobbar. 

 
 De tror att om denna möjlighet skulle bli större så skulle det påverka medarbetarna positivt, 
de tror inte att man ska tvinga en medarbetare till att variera sig i det arbete som de utför, men 
de måste vara medvetna om den positiva inverkan detta kan ha på arbetet.  

 
Effektivisering. Höga krav upplevs som en följd av effektiviseringen då många av 

enhetscheferna upplever krav från både vårdtagare, deras anhöriga och ledning. Kraven 
kommer i form av ekonomiska krav, tidspress och stor fokus på resurser samtidigt som det 
finns ett krav på att det ständigt finns mycket som ska implementeras i verksamheten. 
Flertalet respondenter upplever att effektivitet är en viktig del i verksamheten i dagsläget, men 
påpekar att när man arbetar med människor så behöver de tänka på ett annat sätt.  

 
När man jobbar med människor så måste man tänka annorlunda. Förr kanske brukaren 
var van vid att de stannade kvar och frågade om de fanns något mer som brukaren ville 
att de skulle göra, idag frågar inte ens brukaren detta för att de är så vana att 
personalen är så stressad för att de måste vidare till nästa för att de har en tid att 
passa. 
 

En hindrande faktor som märks tydligt hos respondenterna är den tidspress och höga 
arbetsbelastning som deras medarbetare sätts under för att effektivisera tiden tillsammans med 
vårdtagaren. Medarbetaren har ingen möjlighet att göra saker som inte står inskrivet i 
vårdtagarens insats och har ett schema som inte är flexibelt, fokus ligger på att planera 
personalens dag för att den ska bli så effektiv som möjligt.	  ”Kalla siffror, obokad och bokad 
tid. Det är det som jag ska titta på. Det är hårdvaluta, det är det enda vi pratar om, nyckeltal. 
Det verkar som det blir ännu mer sånt i framtiden”. Respondenterna beskriver problemet med 
tidspressen som något som påverkar värdet negativt hos vårdtagaren, medarbetaren och 
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organisationen då medarbetaren inte tycker att hen hinner göra ett tillräckligt bra jobb och att 
mycket av det som genomförs går på rutin utan möjlighet till reflektion. Ett par respondenter 
nämner även att tidspress och krav i arbetet kan leda till att utbildningar bara sker för att de 
måste eftersom att de är obligatoriska vilket minskar värdet för både utbildningen och 
deltagarna.  

 
 Värdet för personalen och brukaren blir minskad varje gång personalen behöver säga 
nej till sådana här små saker för att det inte finns nedskrivet någonstans och beviljat. 
Det är samma sak med de sociala promenaderna som är beviljade, har du tisdagar kl. 
två och jag kommer hem till dig och de är kallt och spöregnar och du inte vill gå ut i 
detta väder. Då ska vi säga, då blir du av med din insats och får den nästa tisdag 
istället. 

 
Respondenten som har redan har utbildat sina medarbetare i värdegrunden nämner att de 

inte upplever denna typ av hinder. Detta då man lagt fokus på det goda mötet och med denna 
utgångspunkt så blir medarbetarna mera flexibla att utifrån varje vårdtagare och situation 
utföra sitt arbete på ett mera värdefokuserat sätt. Respondenterna nämner att utvärdering av 
verksamheten sker frekvent, men oftast sker utvärderingen på hårda värden eftersom att de är 
enklare att mäta än de mjuka värdena. Det vill säga, fokus läggs på att mäta kvantitativa 
värden som tid hos vårdtagare istället för att titta på kvalitativa värden som hur vårdtagaren 
upplever besöket. Respondenterna upplever det som en utmaning att mäta de mjuka värdena 
och en av de intervjuade beskriver hur hen brukar sätta upp egna mätbara mål kring dessa. 
Respondenterna upplever att det är svårt att mäta vilken inverkan utbildningar har i 
verksamheten, ofta sker inlärning hos medarbetarna som kan vara svår att sätta ord på, dock 
tror majoriteten att tid för reflektion är viktigt för att öka möjligheten till utvärdering, vilket 
dock kan krocka med krav på effektivitet. En av respondenterna tror att genom att ha 
möjlighet att öka kunskap och kompetens hos sina medarbetare så kommer detta att ge 
nöjdare vårdtagare, vilket i slutändan visar sig positivt på de utvärderingar som når ledningen.   

 
Mina medarbetare jobbar bara med mjuka värden och jag kan inte lyfta upp hur mycket 
värde de erbjuder för mina chefer, alltså hur duktiga de är på sitt jobb eller hur bra de 
är på värdegrunden, för det är bara siffror som syns. 

 
 

Möjliggörande faktorer  
 

Motivation. Majoriteten av respondenterna upplever att kontakten med deras närmsta chef är 
mycket god och att det intresse som hen visar gör att de känner sig mer motiverade i sitt 
arbete. I och med den organisationsförändring som pågår så känner ett par av respondenterna 
att de fått sämre motivation i och med alla förändringar som pågår, och nästan alla nämner att 
motivationen självklart varierar från dag till dag och att det är svårt att alltid ha bra motivation 
i arbetet. I intervjuerna framkommer att de enhetschefer som berättar om en högre motivation 
också framstår som stolta över sitt arbete. Medan chefer som beskriver en lägre motivation 
även rapporterar en högre grad av upplevd press och stress. Flertalet respondenter nämner att 
deras medarbetare är stolta över det arbete som de utför men att deras motivation påverkas 
negativt då det inte finns en stark yrkesstolthet i deras arbete. Respondenterna tror att deras 
medarbetares motivation skulle höjas om deras arbete fick den uppmärksamhet som deras 
yrke förtjänar. ”Jag skulle må bättre om jag kunde visa hur viktigt det är med medarbetare 
som utför ett värdegrundsbaserat arbete och jag tror mina medarbetare skulle må bättre av 
att deras personliga prestationer kunde få synas och primeras”. Motivationen hos 
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respondenterna kommer ifrån de utmaningar som de känner att de har i verksamhet samt att 
de har möjlighet att påverka verksamheten inom sina egna ramar, trots att de är styrda av 
politiska beslut och ekonomiska ramar.  

 
Handlingsutrymme. Alla respondenter upplever att de har stort handlingsutrymme inom de 

ramar som de har. De kan inte agera precis hur de vill utan måste följa övergripande beslut 
som är tagna av politiker och ledning, men så länge de håller budgeten så har de möjlighet att 
påverka den verksamhet som de bedriver.” Jag tycker att det är bra med handlingsutrymme, 
det är därför jag har hoppat på rollen, jag tycker att det är jätte spännande att försöka att få 
det att gå ihop” Budgeten sätter givetvis ramar för chefernas handlingsutrymme. Ett par av 
respondenterna nämner att det även är viktigt att de ger sina medarbetare handlingsutrymme 
för att de ska känna sig motiverade i sitt arbete, de ger detta handlingsutrymme till 
medarbetarna genom att låta dem ha olika ansvarsområden, samt att visa dem att 
verksamheten klarar sig utan att respondenten ständigt är på plats. Eftersom att 
respondenterna upplever ett stort handlingsutrymme och har möjlighet att styra sin 
verksamhet på det sättet som de upplever fungerar bäst hos dem så genomförs utbildningen i 
värdegrund med medarbetarna på flera olika sätt, men detta kan även leda till att 
utvecklingsprojekt som liknar varandra sker av respondenterna på olika håll då de inte har 
något självklart forum att ta del av varandras idéer och tankar som de har kring verksamheten. 
Respondenterna nämner att de har bättre kontakt med vissa av enhetschefeskollegorna och att 
dessa ofta utgör små grupper där de delar med sig av idéer och tankar, men att de känner ett 
behov av ett större forum för att ta del av varandras erfarenheter. Dessa tankar diskuteras 
ibland på de möten som sker med alla enhetschefer, men har ingen tydlig plats i 
verksamheten.  

 
Det här måste presenteras någonstans som en idébank så inte alla håller på och 
utvecklar samma idé. Den här rollen som enhetschefen som den ser ut nu den passar 
mig mera som är en visionär, men kanske inte lika bra någon som vill jobba efter 
rutiner och riktlinjer enbart. 
 

Respondenterna nämner de möjligheter som finns i och med att politikerna har blivit mer 
synliga i verksamheten och att de på så sätt blir mer ”verkliga” för respondenterna när de är 
närvarande, och inte bara blir personer i periferin som fattar beslut högt uppe i organisationen. 
Genom att politikerna och områdeschef är närvarande så får respondenterna en närmare 
anknytning till ledningen. Det är viktigt att medarbetarna och respondenterna har en bra 
dialog med både ledningen och varandra, dock behöver inte ledningen vara aktivt närvarande 
hela tiden för att denna dialog ska ses som positiv. Det positiva som kommer genom en aktiv 
dialog med politikerna är att respondenterna har möjlighet att visa upp en större del av 
verksamheten för att påvisa de behov som finns, detta kan öka handlingsutrymmet då 
politiker som tar beslut får kunskap om vad verksamheten verkligen behöver. 

 
Legitimiteten i tid för reflektion. Värdegrundsprojektet ger på vissa sätt en ökad legitimitet 

för att det behövs tid för reflektion i arbetsgrupperna för att säkerställa kvalitet i 
verksamheterna, även om denna legitimitet ännu inte har lett till resurser i verksamheten som 
kan skapa detta reflektionsutrymme. Tankarna kring värdegrund är inte något som är nytt för 
respondenterna utan har vart ständigt närvarande i deras arbete tidigare, ofta i form av etik 
kring vårdtagaren. I och med att det uppmärksammades genom denna utbildning så får de 
möjlighet att ge sig själva och sina anställda en tankeställare i arbetet och skapa en kultur där 
värdegrund alltid finns i bakhuvudet. Det är viktigt att skapa tid för reflektion och utvärdering 
av de mjuka värdena i verksamheten för att skapa värde. Flera av respondenterna väljer därför 
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att dela upp utbildningen i värdegrund på flera tillfällen med medarbetarna för att de ska ha 
tid för reflektion och diskussion, nästan alla av respondenterna är dock av uppfattning att det 
behövs läggas mer resurser på att denna reflektion ska tillåtas om värde ska skapas i 
organisationen. Idag tycker flera av respondenterna att utbildningar bara görs för att de ska 
göras. De upplever det som om att direktiv kommer från ledningen på saker som ska göras 
men att det inte tillsätts resurser. 

 
Att vi som en enhet inte kan träffas och enbart prata om arbetet i sig, gör att vi inte 
alltid hinner delge saker som skulle kunna underlätta för varandra. Vi har våra ATPn, 
men då är det alltid en massa nytt som vi måste prata om. 
 

Respondenter upplever att när de inte får resurser till reflektion så brister det i att 
medarbetarna inte får möjlighet att dela med sig av erfarenheter med varandra samt 
möjligheter att skapa kompetens och kunskap. När inte tid ges för reflektion så har 
medarbetarna inte möjlighet att söka kunskap och stöttning hos varandra vilket påverkar 
värdet.  

Diskussion 
 

 
Hindrande faktorer 
  

Ekonomi. Alla intervjuade chefer upplevde ett stort fokus på ekonomin, något som 
bekräftar den förändring som skett inom offentlig verksamhet då fokus har hamnat kring 
decentralisering och ekonomiska faktorer (Kraus, 2008). En del av enhetscheferna upplevde 
en utmaning i att finna en balansgång mellan krav och resurser, ledning och medarbetare, 
något som enligt Wolmesjö (2005) är grundläggande för en mellanchef för att kunna förändra 
tankesättet inom verksamheten samt utveckla den. Majoriteten upplevde dock att det hårda 
ekonomiska trycket hindrade dem från att leverera en omsorg som utgår från 
socialtjänstlagen. Trycket från att nå en budget i balans hindrade dem bland annat i att 
utveckla personalen, skapa kontinuitet för vårdtagaren samt att utveckla de mjuka värdena i 
verksamheten. Detta påverkar i slutändan hur vårdtagaren upplever kvalitén i den omsorg som 
denna får (Socialstyrelsen, 2001) och försämrar det slutgiltiga värdet av den service som 
verksamheten erbjuder. Konflikten mellan att hålla budgeten, erbjuda den vård och omsorg 
vårdtagaren förtjänar samt att vara en attraktiv och bra arbetsplats för medarbetarna upplever 
de flesta intervjuade cheferna idag var svår att lösa. Men de nämnde även att denna konflikt 
skulle vara enklare att lösa efter den nya omorganisationen. Bowman & Ambrosini (2010) tar 
upp att denna typ av konflikt ofta påverkar det slutgiltiga värdet hos kunden negativt. 

 I studien ingick verksamheter som lydde under olika resursfördelningssystem. Där en 
tydlig skillnad märktes hos cheferna när det kom till deras upplevda handlingsutrymme, 
förmågan att planera sin verksamhet, motivation samt stimulans för medarbetarna. Dessa 
aspekter är grundläggande enligt Bolman & Deal (2001) för att uppfylla rollen som chef. De 
intervjuade cheferna som fick resurser tilldelade efter antalet brukartimmar hade tydligt 
minskade upplevelser av alla de ovan nämnda aspekterna. De chefer som fick en 
budgetsumma tilldelad sig varje månad rapporterade ökade upplevelser av all de ovan nämnda 
aspekterna. Denna skillnad mellan chefernas upplevelser kopplade till 
resursfördelningssystem är intressant och synliggör en diskrepans i målet med 
omorganisationen. Målet för omorganisationen är att decentralisera ansvar och befogenheter 
till mellanchefer i vuxenförvaltningen, något som cheferna med den nya typen av 
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resursfördelning efter brukartimmar inte uppfattar. Bennich, (2012) tar upp att 
decentraliseringens mål ofta är att öka befogenheter längre ner i hierarkin, för att uppnå ökad 
trivsel på arbetsplatsen, en bättre förvaltning av de ekonomiska resurserna samt större 
delaktighet i beslutsprocesser. Dessa aspekter verkar snarare minska med det nya 
resursfördelningssystemet och skapa hinder för cheferna att uppnå ett värdeskapande enligt 
värdegrunden.  

 
Bristande kontroll över rekrytering. Majoriteten av cheferna i studien hade ingen möjlighet 

att själva anställa sin personal, detta upplevdes påverka arbetsgruppen och verksamhetens 
service till vårdtagaren negativt. Genom att garantera att personalen redan från början har rätt 
kompetenser så garanteras en del av det som krävs för att erbjuda en vård av god kvalité. 
Detta skulle hjälpas om cheferna själva fick väga in vilken typ av personal samt vilken 
kompetens denna ska ha eller få sköta rekryteringen helt själva. Ulrich och Brockbank (2005) 
menar att möjligheten att ha möjlighet att sköta anställningen själv innebär en möjlighet att 
garantera att rätt värden kommer in i verksamheten redan från början. Enligt Jacobsen & 
Thorsvik (2008) styrs medarbetarnas handlingar och beteenden i arbetet utifrån deras normer 
och värderingar, men även organisationens. En chefs roll är att planera, organisera och 
kontrollera samt att som ledare skapa och formulera en vision, skapa relationer och nätverk 
som stärker visionen (Bolman & Deal, 2001). Genom att ha möjlighet att redan i 
anställningsskeendet finna medarbetare som delar mellanchefens vision, har de värderingar 
som verksamheten eftersträvar samt fyller en plats som chefen idag anses saknas så ökar detta 
chefernas möjligheter att skapa värde och kvalité i verksamheten.  

 
Personalrörlighet. Vid en stor personalrörlighet upplever respondenterna minskade 

resurser då kostnader för sjukfrånvaro ökade, detta gör att fler vikarier behöver tas in i 
verksamheten.  Cheferna upplevde att perioder av ökat behov av vikarier genererade minskad 
tid att lägga på aspekter i värdegrunden. Dessa perioder påverkar arbetsgruppen negativt då de 
inte har någon chans att arbeta fram ett arbetssätt och en arbetsgrupp som är stabil. Något som 
enligt Ingvad och Olsson (2001) är viktigt då ett splittrat arbetslag påverkar vårdtagaren 
upplevelse av vården negativt. De intervjuade cheferna rapporterade att dålig kontinuitet ökar 
risk för brist i rutiner, oroligare vårdtagare, ökad arbetsbelastningen för ordinarie personal, 
alla dessa aspekter påverkar verksamheten negativt när det kommer till arbeta efter 
värdegrunden. För att kunna erbjuda en god kvalité krävs ett väl sammansatt arbetslag som 
utför arbetet med god kvalitet, andra förutsättningar är rättsäkerhet, inflytande, lättillgänglig 
vård och service, att det finns tillräckligt med personal och att dessa har lämplig kompetens 
och utbildning (SOSFS, 2011; Edvardsson & Westlund, 1998). För att kunna minska 
personalrörligheten så måste möjligheten för chefer att själva sätta samman sina arbetsgrupper 
ses som grundläggande för att skapa stabila arbetslag som fyller verksamhetens behov. Detta 
bekräftas av en av cheferna i studien vid en annan förvaltning som inte upplevde sig ha 
problem med personalrörlighet, då denne själv anställde sin personal samt kunde flytta 
personal mellan avdelningar som för stunden hade ett ökat behov av personal för stunden.  

 
Bristande möjligheter för personalutveckling. I och med att cheferna i studien innehar 

personalansvar så ingår uppgifter som medarbetarsamtal och utbildningar. Genom att kunna 
erbjuda medarbetare ny kunskap i form av utbildningar, så garanterar mellanchefen att 
verksamheten har rätt kompetenser för att kunna erbjuda en vård av god kvalité (SOSFS, 
2011). I dagsläget upplever cheferna att denna möjlighet är svår att tillgodose på grund av att 
det är svårt att finna resurser till detta. Utbildningar som sker görs oftast för team eller för en 
anställd som sedan får till uppgift att utbilda sina kollegor. Denna utbildning av kollegor ska 
ske under ordinarie arbete.  
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Enligt Perry, Hondeghem och Wise (2010) verkar det som att människor som söker sig till 
offentlig verksamhet tenderar att ha ett mindre behov av materiella belöningar som t.ex. hög 
lön, då deras motivation är knuten till möjligheten att göra en god arbetsinsats och att deras 
arbete gör skillnad. Studier har visat att reformer som har syftat till ett ökat ekonomiskt 
ansvarstagande kombinerat med krav på effektivitet har minskat medarbetarnas grad av 
nöjdhet med sina arbetsinsatser och deras upplevelser av att deras arbete gör skillnad 
(Butterfield, Edwards & Woodall, 2004), Dessa aspekter var något som cheferna i studien tog 
upp samt att de upplevde att medarbetares motivation ökade ju mer de fick ägna sig åt värden 
som presenteras i värdegrunden. De flesta chefer tog upp att de önskade att de kunde utbilda 
sina medarbetare genom att de fick variera sina arbetsuppgifter samt fick testa på att arbeta 
inom olika områden eller boenden. Genom stimulans från andra medarbetare och test av andra 
arbetssätt får medarbetarna få möjligheter till reflektion över arbetssätt och rutiner samt vilket 
värde dessa genererar för vårdtagaren. Att få lägga resurser på utbildningar för en liten grupp 
av medarbetare i stället för en eller två så skulle fler få möjlighet att känna sig utvalda och att 
deras arbete gör skillnad. Detta borde öka deras motivation och leda till bättre kunskap inom 
verksamheten vilket leder till en bättre kvalité i vården. 

 
Effektivisering. Kraven på effektivisering inom ekonomi, tid och användandet av resurser 

var något som respondenterna upplevde var ett hinder i deras arbete med att få ut en vård och 
omsorg som hade kvalité och var värdefull för vårdtagaren. Krav på att alltid vara effektiva 
fast det inte får kosta något upplevdes påverka kvalitén i verksamheten. Då krav på 
effektivisering och decentralisering har varit målet med många reformer inom offentlig 
sektor, har även mätningar för att kunna garantera att det skett förbättringar inom dessa 
områden blivit allt vanligare (Butterfield, Edwards & Woodall, 2004). Dessa typer av 
mätningar som fokuserar på kvantitativa värden i verksamheten upplever respondenterna ske 
frekvent, men att detta tyvärr inte speglar värdet i hela verksamheten och ibland även minskar 
värdet. Detta i sig synliggör inte vilken upplevelse vårdtagaren har av det arbete som 
medarbetarna utför. Cheferna upplever att medarbetarna känner sig omotiverade då det inte 
speglas om de utför dessa arbetsuppgifter på ett trevlig eller otrevligt sätt, att detta inte spelar 
någon roll så länge de är snabba och effektiva. Cheferna uttrycker att det viktigaste värdet i 
deras verksamhet är hur vårdtagaren mår och att de upplever att de får hjälp att leva ett 
värdefullt liv, men om detta är fallet finns det få mätningar eller nyckeltal som synliggör. 
Enligt Porter (2010) är det viktigt att mätningar genererar den information som krävs för att 
kunna förbättra, utveckla och nå en högre kvalité i verksamheten. Om mätningar fokuserar på 
det som är lätt att mäta, men som inte speglar det slutgiltiga resultatet kommer detta att 
minska utvecklingen och kvalitén i verksamheten. En del respondenter utvecklar egna 
utvärderingar för att kunna synliggöra denna aspekt av arbetet för att motivera sina 
medarbetare. 

Cheferna i studien uttrycker att det har fokuserats för mycket på effektivitet och för lite på 
vilket värde verksamheten når ut med. En respondent är tydlig med att uttrycka sin åsikt om 
att varje gång en medarbetare tvingas neka en vårdtagare något, som faller inom värden som 
tas upp i den nationella värdegrunden, på grund av effektivisering så minskar värdet hos 
vårdtagaren och medarbetaren. Kraven på effektivisering har lett till att arbetet i 
verksamheten är oflexibelt och detaljstyrt, något som minskar medarbetarnas möjligheter till 
att använda sina kompetenser i varje situation. Personalen bör avgöra professionellt vilka 
behov vårdtagaren har och vilka insatser som är lämpliga och nödvändiga för att kunna 
tillgodose vårdtagarens självbestämmande (Edvardsson & Westlund, 1998; Thunved, 2012), 
detta för att kunna ge vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen. Något som de upplever inte 
alltid finns tid för idag.  
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Den av cheferna vid annan förvaltning som redan har fått ut värdegrunden i verksamheten 
beskriver att deras fokus i varje situation alltid ligger på det goda mötet. Detta har enligt den 
intervjuade chefen lett till att medarbetarna fått ett mer flexibelt arbetssätt, då bedömningar 
görs utifrån medarbetarnas kompetens, vårdtagarens behov, önskemål och situationen. Denna 
vision har lett att arbetet är effektivare, flexiblare och värdet hos medarbetare, vårdtagare 
samt anhöriga har ökat. Att kunna arbeta på detta sätt möjliggörs till viss del säkerligen på att 
denna chef har möjlighet att själv rekrytera sin personal, vilket leder till en större tillit mellan 
chefen och medarbetarna. Detta leder till att chefen vågar lita på att personalen alltid kommer 
att använda den kunskap de har för att göra bra bedömningar av varje situation och arbetet blir 
där igenom mer flexibelt. 

 

Möjliggörande faktorer 
	  

Motivation inom offentlig verksamhet. De flesta av respondenterna uttryckte att de 
upplevde en god kommunikation till sin närmsta chef, samt att denna kommunikation blivit 
bättre i och med omorganisationen. Denna kommunikation är viktig för att organisationen ska 
fungera och bör finnas på både ett informellt och formellt plan (Simon 1976). För att 
värdeskapande ska ske i verksamheten så krävs rätt typ av motivation. Respondenterna 
bekräftar att den nya bättre kommunikationen underlättar deras arbete samt ger dem mer 
motivation i deras eget arbete. Paradoxalt uttrycker även en del av respondenterna att deras 
motivation har minskat i och med organisationsförändringen, men att detta pendlar från dag 
till dag. Enligt Södergren (1997) så leder dessa typer av förändringar ofta till att mellanchefer 
upplever otrygghet i sin roll och att de har svårt att vid hålla ett bra arbetsklimat för sina 
medarbetare. Detta trots att deras roll under dessa förändringar är av stor vikt för att en 
förändring ska bli lyckad. Respondenter som uttryckte en stark motivation till sitt arbete 
rapporterade även en hög grad av stolthet över sitt yrke kontra de som rapporterade en lägre 
motivation som tenderade att känna en större press i sitt arbete. Respondenterna uttryckte 
även att medarbetarnas motivation påverkades negativt av att inte deras kvalitativa 
omsorgshandlingar uppmärksammades. Ingvad och Olsson visade i en studie från 2001 på 
faktorer som är viktiga för att en vård ska upplevas som värdefull både för vårdtagare och 
personal. Dessa var att vården skulle utföras av stabila arbetslag där det råder hög 
sammanhållning, öppen kommunikation samt personell kontinuitet. Vilket belyser vikten av 
att ha medarbetare som är motiverade i sitt arbete och där det råder bra kommunikation 
genom hela verksamheten, då detta i slutändan påverkar upplevelsen av värdet i omsorgen hos 
vårdtagaren (Porter, 2010). 

 
Handlingsutrymme. En verksamhet som är strukturerad och organiserad leder till att de 

som finns inom organisationen får större möjligheter till att själva ta ansvar och initiativ. De 
intervjuade cheferna säger att de inte kan agera precis hur de vill eftersom att de har ramar 
som de måste följa. Så länge de följer budget tycker de att de har möjlighet att påverka. I en 
organisation som har ett fritt handlingsutrymme inom ramarna så är det viktigt för 
organisationen att ha en gemensam vision. Enligt Franzen (2004) är det viktigt att det finns 
utrymme för mellanchefen att tolka verksamhetens vision samt att göra den användbar för sin 
enhet. Mellanchefen kan även uppvisa sin personliga vision, förutsatt att den stämmer med 
verksamheten. Syftet med en vision är att visa upp en framtidsbild som alla förstår och vill 
vara med och arbeta för. I en verksamhet med bra struktur finns det vissa fasta arbetssätt som 
skapar en stomme för verksamheten. Detta underlättar arbetet för mellanchefen samt gör att 
det finns fokus både uppåt och neråt i verksamheten. Cheferna i studien nämner de 
möjligheter som finns i och med att politikerna har blivit mer synliga i verksamheten och att 
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de på så sätt blir mer ”verkliga” för verksamheten när de är närvarande, och inte bara blir 
personer i periferin som fattar beslut högt uppe i organisationen. Edvardsson och 
Westlund(1998) tar upp att förutsättningar för en god omsorgskvalitet är en väl fungerande 
arbetsledning och ett väl sammansatt arbetslag som utför arbetet med en god kvalitet. Genom 
att politikerna blir mer synliga så skapas en kultur där hela organisationen känner sig 
uppskattad och sedd, vilket skapar ett värde för de anställda. Ledningens uppgift handlar om 
att på ett effektivt sätt använda resurserna inom de ramar och direktiv som finns för 
verksamheten, för att på så sätt generera en omsorg av god kvalité (Edvardsson & Westlund, 
1998; Thunved, 2012). För att effektivt kunna använda sig av resurserna i verksamheten och 
öka kvaliteten så nämner ett par av cheferna i studien vikten av att ge sina medarbetare 
handlingsutrymme för att de ska känna mera ansvar och bli motiverade i sitt arbete. En viktig 
faktor för cheferna är att medarbetarna känner att verksamheten rullar på utan en enhetschef 
som ständigt är närvarande. Enligt Bennich, (2012) är målet med decentralisering att ge en 
större delaktighet för de anställda i beslutsprocesserna, öka trivseln på arbetsplatsen samt 
medföra en bättre förvaltning av de ekonomiska resurserna. Förändringen i makt kräver att 
ledningen inte skjuter problem neråt i organisationen utan fortfarande är delaktig i processer 
trots att makt delas ut i organisationen, en decentralisering blir mer slagkraftig om alla i 
organisationen har samma mål att arbeta emot. I en rapport av Sveriges kommuner och 
landsting (2010a) poängteras tre faktorer som är viktiga för framgång dessa är, aktivt 
samarbete med andra organ i nätverket, förankrad verksamhetsstyrning genom en tydlig 
vision för verksamheten och dess mål genom samt aktiv samverkan i de kommunala 
nätverken.  

En effekt av handlingsfriheten i den aktuella kommunen är att utbildningen av 
värdegrunden planeras på många varierande sätt av cheferna. Detta leder till att samma 
utbildning formuleras på många olika sätt, det handlingsutrymme som finns idag uppfattas 
dock i det flesta fall som motiverande av cheferna och något som gör att de kan vara med och 
påverka utvecklingen av sin egen verksamhet. Sveriges kommuner och landsting (2010a) 
menar att kommunikation och nätverkande behöver bli en del av kulturen för att en gemensam 
vision ska skapas kring värdegrunden.  Idag anser cheferna inte att de arbetar efter samma 
vision och att detta försvårar deras gemensamma förmåga att erbjuda vård av god kvalité. Om 
ledning, politiker och medarbetare kan arbeta med värdegrunden som utgångspunkt så kan 
detta garantera att man arbetar efter detta fokus i alla led. Idag upplevs det att en vision saknas 
i verksamheten, detta visar sig genom en bristande kommunikation, fokus på kvantitet istället 
för kvalitet och inget nära samarbete mellan cheferna eller mellan chefer och ledningen. Om 
ledningen vill ge enhetscheferna handlingsutrymme genom decentralisering så är det viktigt 
att ge rätt stödfunktioner och vara delaktig i verksamheten. Om inte ledningen har fokus på att 
värdeskapande ska nås så kommer enhetschefer som inte vågar satsa på kvalitativa mått att 
sätta upp lätta mål utan att bry sig om vad detta skapar för värde i verksamheten. Det är 
viktigt att poängtera att granskningen från ledningen inte ska ske för att ”sätta dit” någon som 
inte arbetar på rätt sätt, utan att granskningen av ledningen ska ske för att uppmärksamma att 
de arbetar mot samma mål som enhetscheferna för att skapa en motivation till ett bättre 
värdeskapande enligt värdegrunden.  

 
Legitimitet för reflektion. Genom att värdegrunden ska uppmärksammas i arbetet så har de 

anställda fått en möjlighet att reflektera över etiken i verksamheten. Cheferna i studien tror att 
det som krävs för att projektet ska få en genomslagskraft i verksamhet är att reflektion och tid 
tillåts till projektet. Idag upplever cheferna att ledningen vill att en satsning ska genomföras, 
men att det inte tillsätts några extra resurser för arbetet. Denna konflikt mellan resurser och 
värdeskapande bekräftas av Porter (2010) då han beskriver hur det ofta finns konflikter inom 
vården när värde ska skapas då det finns olika delar inom verksamheten och dessa delar har 
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olika mål som lätt kommer i konflikt med varandra. I dag upplever flera av cheferna att 
utbildningar bara görs för att de ska göras, vilket blir en stressfaktor som påverkar 
motivationen. Respondenterna tror att motivationen skulle öka om de fick reflektera och 
möjlighet att utvärdera det arbete som de genomför idag. Enligt cheferna så påverkar den 
bristande möjligheten till reflektion anställdas möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, 
något som skulle påverka verksamheten positivt. Möjlighet för en aktiv samverkan är något 
som Sveriges kommuner och landsting (2010a) tar upp som en faktor för framgång i 
verksamheter. Även Ingvad & Olsson (2001) har funnit att upplevelsen av kvalitet i vården 
skapas av relationer inom arbetsgruppen som utför omsorgsarbetet. Detta stödjer att resurser 
behöver läggas på möjlighet att reflektera och utvärdera verksamheten för att underlätta det 
värdeskapande arbetet hos enhetscheferna.   

 
 
Metoddiskussion  

 
Den hermeneutiska cirkeln innebär att förförståelse och förståelse arbetar i växelverkan. 
Förförståelsen är en blandning av teorierna i studien samt alla annan förförståelse som 
författaren har om ämnet innan start till exempel erfarenheter och förutfattade meningar. 
Denna växelverkan leder till att när förförståelsen och förståelsen samverkar så kommer det 
att leda till något nytt som då ingår i vår förförståelse(Langemar, 2008). Författarna var 
medvetna om att denna förförståelse existerade innan tolkning av materialet och detta 
uppmärksammades av författarna.  

Studien är fokuserad på ett enskilt fall i en enskild kommun och kan på grund av detta inte 
generaliseras i stort detta medför en lägre extern validitet. För att garantera validitet i studien 
så har fokus legat på frågeställning och syfte genom hela studien så att alla delar i studien i 
slutändan blev en del av helheten, vilket den hermeneutiska ansatsen syftar till. Utifrån 
frågeställningen samlades teoretisk data in som låg till grund vid skapandet av intervjuguide, 
detta för att garantera att relevant empirisk data samlades in. Den semistrukturerade 
intervjuformen öppnar möjligheten för en dialog i intervjusituationen, vilket inkluderar att 
intervjuaren kan ställa följdfrågor under intervjun som klargör och fördjupar respondenternas 
utsagor detta ökade studiens intersubjektiva validitet. Intervjuerna transkriberades ordagrant i 
talspråk för att undvika författarens påverkan på det utskrivna materialet. Alla 
transkriberingar bedömdes och tematiserades individuellt av de enskilda författarna och 
jämfördes sedan med gemensam kritisk reflektion för att åstadkomma genomarbetade och 
kritisk granskade tolkningar samt öka intersubjektiv validering i studien.   

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att validering är en form av kontroll på den egna 
processen samt materialet som studien har använt sig av och finns för att se till att man mäter 
det man verkligen vill mäta. Det anses dock svårt att validera kvalitativt material då det lätt 
kan förekomma fel som gör tolkningar i kvalitativ forskning ogiltiga. Detta har författarna 
arbetat metodiskt för att undvika genom hela studien, genom att ta fram relevanta teorier samt 
för att från detta bygga en intervjuguide. I analysen tematiserades datan av båda författarna 
separat för att undvika att egna tolkningar gjordes. 

 I studien hade det möjligtvis vart önskvärt att synliggöra hur stort antal män och kvinnor 
som deltog. Detta gjordes omöjligt då konfidentialitet utlovades till deltagarna och att nämna 
antalet män skulle då bli ett etikbrott. Om antalet män redovisades skulle detta lett till att 
dessa personer möjligtvis kan bli utpekade av den undersökta kommunen då studien blir en 
offentlig handling som även den aktuella kommunen har tillgång till. I studien efterfrågades 
ett brett urval för att öka reliabiliteten i studien, därav handplockades urvalet av deltagare för 
att få en så representativ urvalsgrupp som möjligt.  
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Slutsats 
	  
De slutsatser som kan dras av studiens resultat är att hindrande faktorer för att skapa värde 
handlar främst om hur organisationen styrs genom ekonomi och krav på effektivisering som 
påverkar personalrörligheten, möjlighet för utveckling och rekrytering av personal. 
Möjliggörande faktorer utgörs av ett relativt stort handlingsutrymme. Chefer som kan planera 
verksamhet och resurser känner sig mera motiverade. De enhetschefer som känner sig mest 
pressade är de som har ett ekonomisystem där budget beräknas per brukare. För att höja 
motivationen och förutsättningar för värdeskapande behöver styrningen avseende 
organisations mål och matchning av resurser ses över. De kvalitativa värdena i utvärderingar 
som genomförs behöver rimligtvis utvecklas. Resultaten tyder på att värdegrundsprojektet har 
ökat legitimiteten för tid för reflektion, det vill säga att det finns en medvetenhet om att detta 
är viktigt för att åstadkomma kvalitet i mötet med brukarna men det saknas fortfarande reella 
resurser för att skapa dessa reflektionsutrymmen i organisationen. Då denna studie baseras på 
intervjuer med chefer från en kommun går det inte att dra några långtgående slutsatser om hur 
värdeskapande påverkas av olika typer av styrsystem i äldreomsorgen generellt.  För vidare 
forskning vore det intressant med större kvalitativa och kvantitativa undersökningar som kan 
undersöka samband mellan styrsystem och värdeskapande kvalitetsarbete i olika typer av 
välfärdsorganisationer. 
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