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Sammanfattning	

Utifrån de senaste årens uppmärksammade skandaler inom vård och omsorgssektorn har 

vikten av att arbeta efter värdegrund och värderingar blivit ett viktigt instrument för att 

upprätthålla legitimitet i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka om medarbetare i 

en organisation inom vård och omsorgssektorn har kännedom om värdegrunden och dess 

värdeord, samt att se om värdegrunden används i det dagliga arbetet. Värderingar och 

värdesystem utgör den teoretiska referensramen för denna kvantitativa studie. Studiens 

undersökningsobjekt arbetar efter interna värderingar och en extern värdegrund innehållande 

värdeord. Respondenterna utgjordes av chefer och medarbetare inom organisationen som fick 

besvara en enkät, innehållande olika etiska dilemman som kan förekomma i det dagliga 

arbetet. Resultaten från studien visar att organisationens medarbetare inte har kännedom om 

den externa värdegrunden med tillhörande värdeord. Medarbetarna agerar utifrån 

värdegrunden, men i själva verket är det de interna värderingarna som styr medarbetarnas 

beteenden och beslut. 

 

Nyckelord: Värdegrund, värderingar och styrning 
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1.	Inledning	

Den här uppsatsen handlar om värderingar. Uppsatsen belyser ifall chefer och medarbetare 

känner till och agerar utefter en värdegrund och värdeord som deras arbetsgivare står för. Om 

de anställda känner till och agerar i enlighet med arbetsgivarens värderingar är intressant 

eftersom arbetsgivaren använder sina värderingar för att kommunicera externt mot kunder och 

internt mot sina anställda. Företaget som uppsatsen studerar är en privat aktör som är verksam 

inom vård- och omsorgssektorn och finns över hela Sverige. I studien kallas företaget för 

Vårdkompetens AB för att anonymisera det faktiska namnet.  

 

Vårdkompetens AB har efter en turbulent period 2011-2012 gjort vissa 

organisationsförändringar, där exempelvis ny VD tillträtt samt att ledningsgruppen har bytts 

ut. I samband med dessa förändringar har företaget också arbetat fram en ny värdegrund 

eftersom Vårdkompetens inte haft en värdegrund tidigare. Värdegrunden sammanfattas med 

tre värdeord, nämligen:  

 

• Medbestämmande 

• Bemötande 

• Ledningsfilosofi 
 

Värdegrundens ord ska representera en sammanfattning av de viktiga grundantaganden som 

styr det dagliga förhållningssättet och de dagliga handlingarna. Enligt arbetsgivaren bör 

medarbetarna luta sig mot värdegrunden i såväl det vardagliga arbetet som när man står inför 

avgörande beslut. Värdegrunden ska vara kärnan i verksamheten och den kvalitet som 

organisationen står för. Därför bör medarbetarna både känna till den nya värdegrunden och 

agera i enlighet med den. Om medarbetarna inte känner till och/eller agerar i enlighet med den 

blir värdegrunden ett dokument som sitter i en pärm och samlar damm eller någonting som 

bara används i marknadsförande syften utan förankring i företaget. 

 



 

 

6 

Inom vård och omsorgssektorn som denna uppsats kommer att förhålla sig till, är 

värdegrundsarbete en särskilt viktig del av det dagliga arbetet. Inom den aktuella sektorn finns 

nämligen tydliga lagkrav från Socialstyrelsen kring exempelvis bemötande, medbestämmande 

och självständighet och utifrån dessa lagkrav skapas det incitament för organisationerna att 

inkorporera värdeord i dess värdegrund.  

 

Under de senaste åren har diskussioner förekommit i både media och inom politiken kring 

vård och omsorgssektorn, där vinster i välfärden till vanvård har diskuterats. Diskussionerna 

har lett till att organisationerna söker profilera sig genom sin värdegrund och dess värdeord 

för att legitimera sitt arbete. Det är inte bara organisationen som det ställs krav på utan även 

medarbetarna får krav på sig i form av att tillgodogöra sig värdegrunderna teoretiskt men 

också praktiskt. Kraven på medarbetarna kommer inte från myndigheterna utan det är 

organisationerna som behöver kompetensutveckla medarbetarna i värdegrundsfrågorna. 

Risken som då kan uppstå är att medarbetarnas egna värderingar inte samstämmer med 

organisationens värdegrund. Om detta sker kan det uppstå en situation där värdegrunden blir 

ett verkningslöst instrument i verksamheten istället för att bli ett levande arbetsdokument som 

får verksamheten att utvecklas i den önskade riktningen. 

  

1.1	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet är att utifrån Vårdkompetens ABs värdegrund se om företagets medarbetare har 

kännedom om värdegrunden och dess värdeord, samt att se om värdegrunden används i det 

dagliga arbetet. 

 

 Frågeställningarna lyder:  

• Har medarbetarna kännedom om värderingsarbetet i organisationen? 

• Bedömer medarbetare reella situationer i relation till organisationens värdegrund? 

1.2	Disposition	

Uppsatsen är indelad i olika kapitel. Inledningsvis kommer vi att ta upp bakgrund där vård- 

och omsorgssektorn och studiens företag beskrivs. Efter bakgrunden följer tidigare forskning. 

I detta kapitel diskuteras värderingar i sin breda bemärkelse och tidigare använda teorier om 
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varför organisationer använder sig av värdegrunder i sitt arbete. Värderingar diskuteras sedan 

mer precist i ett kapitel kallat teoretisk begreppsbestämning. Här förklaras hur begreppen 

värderingar och värdegrund används i just denna uppsats. Nästföljande kapitel är 

metodavsnittet, där den kvantitativa studien förklaras i relation till begrepp som normativ 

styrning samt hur materialet samlats in, dataanalysen genomfördes och diskussion kring 

validitet och reliabilitet av studien. I det påföljande resultatavsnittet redovisas materialet i 

form av förklarande texter, tabeller och figurer. Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån de 

valda teorierna och tidigare forskning. 

1.3	Bakgrund	

I den här uppsatsen har vi valt att titta närmare på ett företag som verkar inom den privata 

vård-och omsorgssektorn. Inom vård- och omsorgssektorn finns offentliga vårdgivare och 

privata vårdgivare. Offentlig vårdgivare är statliga myndigheter, landsting eller kommuner 

och privata vårdgivare är när annan juridisk person eller enskild näringsidkare bedriver hälso- 

och sjukvård. Vård-och omsorgssektorn är en bransch i förändring och det ställs stora krav på 

både offentliga och privata aktörer att följa med i dessa förändringar. Utredningen ”Statens 

roll i framtidens vård och omsorgssystem” (SOU 2011:65) visar på att den åldrande 

befolkningen ökar i samhället samt att det finns ökade önskemål om valfrihet och högre 

effektivitet i offentliga tjänster. Vård och omsorgssektorn är även föremål för politiska beslut 

och där kraven på ökad tillsyn samt fler regleringar av verksamheten har tillkommit (SOU 

2011:10-14).  

 

Den 1 januari 1992 trädde en ny kommunallag i kraft som gav de svenska kommunerna 

handlingsutrymme att upphandla kontrakt med privata aktörer inom vård och omsorgssektorn. 

Vinstdrivna företag fanns bland dessa privata aktörer; företag som organiserade och bedrev 

vårdomsorg efter sina egna rutiner men verksamheten skulle hålla sig inom ramarna för 

befintlig lagstiftning och lokalt upprättade avtal (jmf. Gustafsson och Szebehely, 2007: 47). 

Ungefär samtidigt som den nya lagen trädde i kraft begränsades kommunpolitikernas 

ekonomiska handlingsutrymme och de belades med restriktioner. Restriktionerna kom till som 

en följd av den ekonomiska kris som skedde i Sverige i början av 1990-talet. I SOU: n 

välfärdsbokslut för 1990-talet menar de att de restriktioner som begränsade kommunerna var 

det kommunala skattestoppet som staten införde mellan åren 1991-1993 (SOU 2001:79:167). 

Till följd av den ansträngda kommunala ekonomiska situation sågs konkurrensutsättning som 
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ett bra alternativ till att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten i kommunerna (jmf. 

Gustafsson och Szebehely, 2007: 48).  

 

Även om både offentliga och privata aktörer styrs av samma lagstiftning och avtal finns det 

ändå några skillnader. Det är främst den offentliga sektorn som är bunden av ett extra 

regelverk som reglerar val av leverantör utifrån leverantörernas etiska profil. Valbara etiska 

profiler styrs av principerna om icke-diskriminering och likabehandling. Skillnader finns 

också i upphandlingsprocessen som kan variera stort mellan offentlig och privat sektor. 

Skillnaderna kan reflekteras i sättet som verksamheten implementerar socialt ansvarstagande 

när det gäller upphandlingar och inköp (se till exempel, http://offentlig.csr-

kompassen.se/skillnader-offentlig-sektor-privat-naringsliv). Ett exempel på vad detta betyder 

är att den offentliga sektorn endast konkurrensutsätter korta kontrakt i motsats till de privata 

aktörerna som kan arbeta mer långsiktigt och teckna längre kontrakt. Eftersom de privata 

aktörerna arbetar mer långsiktigt än de offentliga blir värdegrundsarbetet ett viktigt verktyg 

för legitimitet i branschen. Valet av en privat aktör som studieföretag i denna studie baserades 

på den långsiktighet som den valda organisationen arbetar utefter. Vi anser att det är intressant 

att studera ett företag som arbetar långsiktigt både med externa kontrakt för att driva 

exempelvis vårdboenden men också för att personalen arbetar kontinuerligt med 

värdegrundsarbetet på Vårdkompetens AB.  

 

Vårt valda företag är en privat aktör inom vård och omsorgssektorn. Privatiseringen av social 

service har sedan starten 1994 konstant ökat. Den privata aktören driver exempelvis ett 

boende för äldre, handikappade eller annan social service men får betalt av den kommun där 

boendet befinner sig i.  

 

Inom vård och omsorgssektorn har det under 2000-talet skett en del vårdskandaler och det har 

allt som oftast varit privata aktörer som uppmärksammats i media. Nyhetsmedia har skrivit 

om hur de anser att de privata aktörerna brister i sitt sätt att ta hand om sjuka och gamla. Inte 

sällan har företags fokus på ekonomisk vinst antagits fungera som incitament till att dra ner 

kostnader på bekostnad av vårdkvalitet. Exempel på kostnadsneddragningar som nämnts är 

förfarandet att väga blöjor inom äldreomsorgen, minskad bemanning eller användandet av 

outbildad personal på de olika boendena.  
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1.3.1	Caremaskandalen	

En intensiv samhällsdebatt och mediabevakning startade under hösten 2011 med det privata 

vård-och omsorgsföretaget Carema i fokus, den s.k. ”Caremaskandalen”. Socialstyrelsen hade 

efter inspektioner under 2009 och senare i juli 2011 påpekat ett flertal brister inom Caremas 

verksamhet men det som startade debatten och mediabevakningen var ett mail från en läkare 

på läkarföretaget Trygg Hälsa som är det företag som ansvarar för läkarinsatserna på 

äldreboendet Koppargården i Hässelby. Mailet gick till ansvariga på Hässelby-Vällingby 

stadsdelsnämnd och skickades den 19 september 2011. I det mailet underkände läkaren hela 

Caremas verksamhet inklusive personalen. Upprinnelsen till mailet var ett fall med en 

nyinflyttad patient som efter en rad misstag avlider till följd av bristande rutiner, bristande 

kontakt mellan aktuella läkare och sjuksköterskor, utebliven kommunikation och 

dokumentation. Detta mail kommer till Dagens Nyheters kännedom och en intensiv debatt 

med långtgående konsekvenser startar (Stenshamn, 2013:14). Den mediala uppmärksamheten 

ledde till debatter i riksdagen, nya lagförslag och en rad nya idéer gällande upphandling och 

uppföljning av verksamheter inom branschen.  

 

Idag – några år efter den mest intensiva uppmärksamheten av företaget Carema har nya fakta 

framkommit som sätter historien i andra perspektiv. Exempelvis låg Trygg Hälsa i konflikt 

med Carema Care och skulle inte få förnyat kontrakt vid avtalsslutet och den läkare som 

skickade det utlösande mailet var starkt kritiserad av personalen på Koppargården. Personalen 

menade att de blev illa bemötta av läkaren och att hon var svår att nå vid uppkomna 

situationer så att patientsäkerheten hotades. Ett begrepp som blev en symbol för skandalen var 

”kissvåta blöjor” som blev det yttersta kännetecknet för vanvård och den privata vårdens 

arbetssätt. Att Carema vägde kissblöjor förankrades snabbt i medierna och läsarna förfasades. 

Det tog lång tid innan debatten vände och det blev allmänt känt att blöjvägning är en 

vedertagen metod i bl.a. utprovning av inkontinensskydd. Den metoden rekommenderas till 

och med av Socialstyrelsen och även offentliga verksamheter bedrev denna metod 

(Stenshamn, 2013: 237). Det fanns brister på Koppargården utifrån de inspektioner som 

Socialstyrelsen har utfört.  

 

Socialstyrelsen anser att personalen inte har den utbildning och kompetens som krävs för att 

följa de rutiner och riktlinjer som finns uppsatta. Befintliga rutiner och riktlinjer som finns är 

inte kända och används inte av personalen. Bristerna hade även noterats i tidigare beslut efter 
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inspektioner och Socialstyrelsen hade påtalat och ställt krav på verksamhetschefer och MAS 

(medicinskt ansvarig sjuksköterska) vid Carema Omsorg att åtgärda bristerna (Stenshamn, 

2013:237).  

 

Exemplen ovan visar att det är av yttersta vikt att det inom denna bransch finns rutiner och 

riktlinjer att förhålla sig till och att dessa rutiner och riktlinjer är kända för medarbetarna. I 

situationer där komplikationer uppstår ska medarbetaren kunna känna sig trygg i att följa de 

rutiner och riktlinjer som finns uppsatta men även känna sig trygg i att kunna rådfråga en 

kollega om den egna kompetensen brister.  I just Caremafallet var det många saker som gick 

fel samt att det fanns tydliga brister i kommunikationen. För att komma tillrätta med de brister 

som har noterats räcker det inte enbart med att förbättra de praktiska rutinerna genom att 

förbättra och förtydliga rutinbeskrivningar och processer. För att få tillbaka både personalens 

och kundernas förtroende och trygghetskänsla efter en kris som Carema gått igenom kan ett 

praktiskt verktyg vara att förändra företagets värdegrund. I och med en nystart av 

värdegrunden kan företaget lyfta och synliggöra de värden som företaget vill arbeta efter och 

kommunicera, både externt och internt. I arbetet med att se över den befintliga värdegrunden 

kan företaget få möjlighet att förändra och förbättra och resultatet blir indirekt en värdegrund 

som baserats på en skandal som förhoppningsvis inte kommer att upprepas.  

	

1.3.2	Företaget	i	den	här	studien	

Företaget som studeras i denna studie (Vårdkompetens AB) har varit med om en skandal 

omskriven i media och de har valt att skriva om sina värderingar och utarbetat en värdegrund 

med tillhörande värdeord som ett sätt att  hantera den negativa mediauppmärksamheten och 

faktiska problem i verksamheterna. Vårdkompetens AB är ett privat företag som erbjuder stöd 

och service, främst i form av tjänsten bostad till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, autismsyndrom samt för personer med förvärvade hjärnskador runt om i 

hela Sverige. Vårdkompetens ABs koncept tar sin utgångspunkt i gällande lagstiftning som 

bygger på Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortat LSS 

samt Socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL.  

 

Vårdkompetens AB är ett värderingsdrivet företag vilket betyder att företaget säger sig 

vägledas av företagets  gemensamma värderingar i vardagen. Alla medarbetare går en 
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värdegrundsutbildning som till största delen består av diskussioner och grupparbeten där 

medarbetarna diskuterar vad som upplevs som goda och mindre goda beteenden. Enligt 

Vårdkompetens AB är företagets vision att värderingarna kommer underifrån och att det är 

medarbetarna som har expertrollen i de dagliga verksamheterna gentemot de kunder som 

finns och att det därför är viktigt att värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt. Vårdkompetens 

AB arbetar med ett symboliskt ledarskap vilket betyder att det är cheferna som har ägarskapet 

för värdegrundsarbetet och är värdegrundens förebilder ute i verksamheterna. Enligt företaget 

styrs värdegrundsarbetet från ledningsnivå genom olika former av styrdokument samt att 

medarbetarnas utvecklingssamtal och lönekriterier är kopplade till värdegrunden och 

värderingarna. 

 

Under åren 2004-2005 genomfördes inom företaget en sammanslagning mellan två 

verksamheter. De sammanslagna verksamheterna var äldreomsorg och verksamheter inom 

stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Alltså verksamheter som relaterar till 

två olika lagar; LSS och SoL (Socialtjänstlagen). Under sammanslagningen upplevde 

Vårdkompetens AB:s ledning att det fanns en rädsla bland medarbetarna för att två olika 

kulturer skulle mötas och företagsledningen ansåg att gemensamma värderingar behövdes för 

att understödja en gemensam grund.  Vårdkompetens AB anlitade en extern konsultfirma som 

praktiserade på olika boenden. Konsulten kom fram till att kulturerna i de båda 

verksamhetsgrenarna inte skiljde sig speciellt mycket åt men att ett gemensamt arbete var 

nödvändigt för att skapa gemensamma värderingsord.  

 

Konsultfirman som anlitats genomförde i samarbete och i samråd med referensgrupper och 

medarbetargrupper workshops och grupparbeten där fyra värderingar arbetades fram. Syftet 

med att ha en extern part som ledde och styrde arbetet var att ha en neutral part i 

utvecklingsarbetet. Resultatet utmynnande i fyra värderingar som förtydligas i 

Vårdkompetens ABs interna dokument. Värderingarna ska, enligt Vårdkompetens AB vägleda 

och styra de anställda mot goda relationer.  De individer som Vårdkompetens ABs 

medarbetare kommer i kontakt med bemöts med respekt genom att medarbetarna bryr sig om, 

samarbetar och lyssnar på andra människor. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med 

företaget oavsett om det är en boende, närstående eller en uppdragsgivare som söker kontakt. 

Omsorg tillhandahålls med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris vilket skapar 

förutsättningar för att få resurser över till andra områden och detta sker genom att företaget 
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hushåller med befintliga resurser genom att vara resurseffektiva intäktskonstnärer.  

  
 

Skillnaden mellan värderingar och värdegrund, enligt Vårdkompetens AB är att värderingarna 

är de verktyg som hjälper medarbetarna att leva upp till värdegrunden. Värdegrunden ska vara 

kärnan i verksamheten och den kvalitet som organisationen står för, och värderingarna är det 

verktyg som medarbetarna använder sig av för att leva upp till värdegrunden. Utifrån det 

resonemanget tolkar vi att värdegrunden är basen och det viktigaste för Vårdkompetens 

medarbetare att känna till och agera utefter. Vid en intervju med en av företagets HR-ansvarig 

bekräftades denna hypotes.  

  

2.	Tidigare	forskning	

I detta kapitel kommer vi att redogöra för värdegrunds- och värderingsforskning för att 

försöka ge en bild av vad tidigare forskning visar. Vi redovisar bara litteratur som faller 

samman med uppsatsens inriktning. Det betyder att de sökord som använts när vi sökt 

litteratur och artiklar (värdegrund, organisation, företag samt värderingar) egentligen gett 

upphov till ett betydligt större antal publikationer än vi skriver om här. När orden användes 

enskilt eller i kombination med ett av de andra orden för att finna relevant litteratur via 

sökmotorer på Uppsala universitets bibliotek. Sökningarna genererade för kombinationen 

”värderingar” och ”organisation” träffar på ca 880 böcker och 230 tidskriftsartiklar. 

 

Utifrån detta stora antal av böcker och tidskriftsartiklar bedömdes viss litteratur vara relevant. 

Vi fokuserade särskilt på om litteraturen tog upp värderingar och värdegrund i organisationer 

när vi gjorde bedömningen. Orsaken till att övrig litteratur inte användes var att mycket inte 

handlade om värdegrundsarbete inom organisationer i det sammanhang som denna studie 

handlar om utan mer om personliga värderingar för människan.   

Resultatet av denna urvalsprocess blev 15 böcker och 1 tidskriftsartikel och är de som 

redovisas i referenslistan.  
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2.1	Forskningsperspektiv	på	värderingar	

I bakgrunden till denna uppsats visades att värderingar, värdegrund och värdeord är ord som 

företag själva använder. Liknande begrepp används också inom forskningen. Värderingar 

avses då vara någonting som vi alla har men som vi kanske inte alltid är medvetna om eller 

reflekterar över. Detta blir tydligt om vi betraktar hur värderingar skapas, upprätthålls och 

förändras. Thorleif Pettersson beskriver värderingar som någonting vi som individer skapar 

utifrån hur vi förstår vår samtid och vår plats i den. Vi som individer och människor är 

framåtblickande, vilket innebär att vi hela tiden fokuserar på ”det vi kan få” istället för ”det 

man har” (Pettersson, 1988:17). Det innebär att vi aldrig är nöjda med det vi har utan att vi 

hela tiden strävar efter att klättra uppför en behovstrappa för att nå en punkt där vårt 

personliga självförverkligande står i centrum. Tack vare den moderna välfärdsutvecklingen 

under efterkrigstiden har de materiella behoven säkrats vilket leder till att människan 

prioriterar mer självförverkligande och utvecklande behov än vad tidigare generationer har 

gjort.   

 

Centralt för Pettersson är att värderingar skapas under de ”formativa åren” vilket betyder 

under uppväxtåren då individen formar sin personlighet. De förhållanden som råder under de 

formativa åren kommer att lägga grunden till individens värderingar. Om en individ växer upp 

och formas under svåra ekonomiska eller otrygga förhållanden kommer den individen att 

prioritera andra värden än den individ som växer upp under goda ekonomiska och trygga 

förhållanden. När individen uppnår vuxen ålder har hennes värderingar blivit så pass rotade 

och fastslagna att de är svåra att förändra. Små förändringar av individens värderingar kan 

dock förekomma genom livet. Värderingsförändringarna sker så pass långsamt och successivt 

att samhället och generationerna odramatiskt anammar och anpassar sig till det nya sättet att 

agera och vara. Detta leder till att värderingsförändringar sker genom generationsskiften.  

(Pettersson, 1988:12-19). Värderingarnas tröghet till trots, erfar de flesta individer situationer 

där ens egna värderingar kolliderar med någon annan eller några andra individers värderingar. 

Ibland leder detta till att en individs värderingar förändras. En sådan situation kan uppstå om 

en individs egna värderingar utmanas genom att de inte stämmer överens med exempelvis sin 

arbetsgivares värdegrund och värderingar.  

 

En värderingsförändring för en enskild individ i syfte att anpassa sig till arbetsplatsens 

värderingar är inte helt lätt att genomföra enligt Pettersson eftersom våra inre värderingar är 
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så pass rotade och fastslagna när vi kommit upp i vuxen ålder (Pettersson, 1988:19). Vid de 

tillfällen när individens egna värderingar inte stämmer överens med arbetsgivarens kan det bli 

svårigheter att ta till sig arbetsgivarens kultur och värderingssystem.  

 

2.1.1	Värderingar	ur	organisatoriskt	perspektiv	

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan värderingar skapa effektivitet, trygghet, legitimitet 

och ökad lönsamhet (Philipson, 2011:31-41). Om en värderingsförändring sker kan 

förändringen leda till otrygghet och ineffektivitet hos medarbetarna. Sten Philipson menar att 

det är av stor vikt för organisationen att skapa företagsvärden som stämmer väl överens med 

medarbetarnas värderingar. Om det sker kommer organisationen att bli mer effektiv, 

medarbetarna kommer känna en större trygghet och det skapas en större legitimitet både 

internt och externt hos kunder, konkurrenter och i samhället. Om medarbetarnas värderingar 

skiljer sig markant mot organisationens värderingar menar Philipson att det kommer att 

skapas oskrivna regler och normer som kommer styra verksamheterna. I slutändan kan det 

generera problem för organisationen som exempelvis konflikter i arbetsgrupper vilket i sin tur 

skapar en ineffektivitet för organisationen (Sten Philipson, 2011:41). Konflikt mellan den 

enskilde individen och organisationen kan även uppstå om organisationen byter sina 

värderingar. Ett sådant byte kan ur ett organisatoriskt perspektiv genomföras relativt snabbt 

men när ett sådant värderingsbyte sker kan konflikt uppstå med den enskilde individen, vars 

värderingar är trögare och svårare att förändra.  

 

2.2	Värdegrund	

När begreppet värdegrund används i forskningen betraktas det ofta som summan av flera 

värderingar. Ett exempel på detta är Kluckhohn som anser att värderingarna som en individ 

har finns i ett system, en värdegrund. Den personliga värdegrunden ingår dessutom i ett större 

sammanhang. Det större sammanhanget kan beskrivas som ett fält (i detta fall, vård och 

omsorgssektorn) där flera aktörer samspelar i ett i fält där värdegrunden är koherent. Om 

koherens finns i fältet innebär det att man som individ deltar på ett mer aktivt sätt för att skapa 

kongruens mellan sina värderingar (Kluckhohn, 1952:399). Det här resonemanget kan liknas 

vid hur organisationer använder sig av värderingar. Därför använder Bengt-Åke Gustafsson 

ett resonemang som bygger på att värdegrunden är summan av flera värderingar nämligen 
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socialpsykologen Milton Rokeach definition enligt följande: 

A value-system is an enduring organization of beliefs concerning preferable modes of conduct 

or end-states of existence along a continuum of relative importance (Rokeach, 1973:5) 

 

Värdegrunden, enligt Rokeach faller tillbaka på gemensamma trossatser/värderingar om hur 

uppträdanden ska ske och det gemensamma önskade målet nås (Rokeach, 1973:5). Placerar vi 

detta resonemang i ett organisationssammanhang får det följande konsekvenser. 

Organisationen strävar efter att upprätthålla koherens för sin värdegrund. Organisationen lär 

därför aktivt ut denna till medarbetare för att om möjligt skapa samsyn mellan medarbetarna 

och organisationen. Organisationer behöver arbeta med värdegrund i sina verksamheter 

eftersom de skriver koherenta texter kring värdegrundsarbete i verksamheterna. Om inte 

organisationerna arbetar med värdegrunden blir de dokumenten endast en pappersprodukt 

som utåt visar vad organisationen gör med sitt värdegrundsarbete. Om texterna ska få någon 

form av legitimitet hos medarbetarna måste organisationerna arbeta aktivt med dem och 

involvera medarbetarna i värdegrundsarbetet. 

  

Värdegrundsarbete inom organisationer är någonting som blivit populärt för organisationer 

och företag i Sverige. Anledningen till att värdegrunden börjat få en större plats i 

organisationerna menar Gustafsson är att en organisation vill skapa en ökad 

professionalisering och få organisationerna att överbrygga professionsgränserna och få hela 

organisationen att utföra dess uppdrag gemensamt (Gustafsson, 2010: 1). Sten Philipson visar 

på att värdegrunden i organisationer är ett sätt för organisationen att ta en riktning för de 

handlingar och attityder som organisationen ska arbeta efter. Philipson menar att 

organisationerna då arbetar med värdegrunden på ett värdedrivet sätt (2011:39). 

 

Lars Hogedal menar att värdegrunden är en riktning som företaget eller organisationen väljer 

att gå och att den riktningen ska genomsyras i verksamheterna när beslut fattas. Hogedal anser 

att värdegrundsarbetet har en större möjlighet att lyckas om den skapas i samråd med samtliga 

medarbetare eller medlemmar i organisationen. Samarbetet och involverandet av 

medarbetarna och medlemmarna leder till att värdegrundsarbetet skapas och genomförs 

tillsammans och blir ett dokument som genomsyrar organisationens kultur och värderingar 

(Hogedal, 2003:14-15). Värdegrunden skapas ur organisationens kultur och värdegrunden ska 
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sippra ner till i alla led i organisationen enligt Hogedal, men det skapar inte nödvändigtvis 

incitament till att värdegrunden används aktivt i organisationen. Enligt Gustafsson finns 

problem med att organisationer inte alltid synliggör sin värdegrund och att organisationen inte 

alltid tydliggjort värdegrunden för medarbetarna. Gustafsson menar att när allt ”flyter på” i 

organisationen anses det inte lika viktigt att tydliggöra värdegrunden utan det är i perioder då 

organisationen kanske går igenom någon form av kris eller prövning som värdegrunden blir 

viktig och värdegrunden kommer att aktualiseras igen (Gustafsson, 2010:2). Enligt 

Gustafsson är det lätt att värdegrundsdokumentet blir någonting som bara arbetas med i svåra 

tider. Annars kan dokumenten bli en pappersprodukt som bara existerar i form av 

imagedokument eller ett dokument som ger legitimitet i fältet (Gustafsson, 2010:17 samt 

Philipson, 2011:41).  

 

2.3	Implementering	av	värdegrund	i	organisationer	

Claes Trollestad har ett förslag för hur en ny värdegrund kan implementeras i en organisation. 

Hans förslag bygger på kommunikativa strategier. Trollestad anser att värdegrunden ska 

skapas i dialog mellan medarbetare och ledning. Om ledningen har gjort sitt arbete tydligt och 

verkligen förklarat avsikten med värdegrunden skapar det incitament till att 

värdegrundsarbetet kommer bli framgångsrikt (Trollestad, 2000:250). Trollestad anser att det 

är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med värdegrunden eftersom det är medarbetarna 

som besitter kunskap om hur verkligheten i organisationen är. Om organisationerna vågar låta 

medarbetarnas kreativitet flöda skapas en gränslös förändringskraft i organisationen 

(Trollestad, 2000:253). Trollestad tar också upp det som Gustafsson diskuterade ovan, och det 

är risken för att engagemang ska minska och att värdegrundsarbetet bara blir ett tomt skal och 

att det inte leder någonstans. Trollestad menar att personalen måste få feedback på det arbete 

de lägger ner och att det även syns i verksamheterna. Det ska hela tiden vara en levande 

process i organisationen som måste vara långsiktig (Trollestad, 2000:256-257). Ulf Hammare 

har genomfört en studie på en icke-vinstdriven organisation och Hammare visar att 

värdegrundsarbetet inte skulle fungera i organisationen om inte alla var delaktiga i arbetet 

med den. Värdegrunden blir ett sätt för medarbetarna att kommunicera med kunder och sig 

själva och att det hela tiden är en aktiv process som utvecklas i samband med samtal med 

kunder och medarbetare (Hammare, 2010:25-26). 
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I inledningen redogör vi för vårt syfte som är att utifrån företagets värdegrund se om 

Vårdkompetens medarbetare har kännedom om värdegrunden och dess värdeord samt hur 

medarbetarna bedömer reella situationer i relation till värdegrunden. I relation till syftet är det 

intressant att den tidigare forskningen visar på att det finns vissa problem med att 

implementera värdegrunden inom organisationer. Trollestad påvisar att de problem som kan 

uppstå är att värdegrunden har ett uppifrån lednings ned till medarbetares perspektiv som 

skapar mindre incitament till att värdegrunden ska bli ett levande dokument i verksamheterna. 

Ett annat problem som kan uppstå är att det inte finns en tydlig kommunikativ strategi från 

organisationen som gör att medarbetarna inte till fullo förstår syftet och meningen med 

värdegrundsarbetet. Ett sista problem som kan uppstå är att när värdegrunden är 

implementerad blir det svårigheter i verksamheterna att hålla värdegrunden levande under en 

längre tid. Organisationen kan ha svaga strategier för att hålla värdegrunden aktiv i 

verksamheten och det innebär att värdegrundsarbetet tappar energi och tempo (Trollestad, 

2000:250-258).  

  

Tidigare forskning visar att om vägar som ett företag kan använda för att nå koherens i 

värdegrunden är att inkorporera medarbetarna i arbetet med värdegrunden. Om det görs 

skapar organisationen incitament till att få koherens. Någonting annat som är viktigt för att 

skapa koherens kring värdegrunden är att skapa tydliga kommunikativa strategier inom 

organisationen, om medarbetarna tydligt får veta vad syftet och hur arbetet ska göras finns det 

en större sannolikhet till koherens. Normativ styrning är också någonting som organisationen 

kan använda sig av eftersom organisationen kan försöka rekrytera individer som redan känner 

igen sig i organisationens värdegrund men också försöka socialisera in medarbetare till enligt 

organisationen ”rätt” beteenden.  

 

Värdegrund verkar vidare vara någonting som organisationer inte riktigt arbetar aktivt med 

när arbetet bara ”flyter” på utan att arbetet med värdegrunden blir otroligt viktigt när man 

exempelvis går igenom någon form av kris eller prövning. Eftersom vårt företag som vi 

undersöker i den här studien sedan en tid tillbaka, ca fyra år har genomgått en turbulent period 

anser vi det intressant att utifrån den händelsen undersöka om värdegrunden används och är 

levande inom. Skapandet av Vårdkompetens värdegrund har genomförts enligt de 

rekommendationer som den tidigare forskningen har visat vilket i så fall kan leda till ett större 

engagemang och en större förståelse för värdegrunden och dess värdeord. 
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3.	Teoretisk	begreppsbestämning	

Om vi repeterar vad Vårdkompetens AB menar när de skriver om värdegrund och värdeord  

ska värdegrundens ord representera en sammanfattning av de viktiga grundantaganden som 

styr det dagliga förhållningssättet och de dagliga handlingarna. Vårdkompetens ABs 

värdegrund och värdeord är medbestämmande, bemötande och ledningsfilosofi. När vi skriver 

om värdegrund menar vi inte samma sak. För att analysera empirin har vi valt utgå från teorier 

rörande värderingar. I detta kapitel kommer vi att diskutera definitioner av värderingar samt 

skillnader mellan en individs värderingar och en organisations värderingar samt hur 

personliga och organisatoriska värdesystem skapar en grund till värdegrundsarbete i 

organisationer. 

 

Vidare i denna uppsats kommer vi att använda oss av den akademiska tolkningen av 

värdegrund och värderingar som ovan förklarats. Denna tolkning stämmer inte alltid överens 

med den tolkning och förklaring som Vårdkompetens AB har. Tolkningen vi som forskare har 

om värderingar är att en värdering är någonting kognitivt som finns inom mig som individ, 

värderingarna är individuella och skiljer sig åt från individ till individ. Pettersson poängterar 

att de materiella levnadsförhållandena påverkar de enskilda individernas värderingar. 

Pettersson menar att om individen når en tillfredsställd materiell levnadsnivå kommer det 

sannolikt att leda till att individens värderingar innefattar mer av de ”post-materiella” värdena 

än de materiella (Pettersson, 1988:18). Med ”post-materiella” värden menar Pettersson de 

värden som betonar social gemenskap, självuppskattning och självförverkliganden. I likhet 

med Pettersson menar Paula Liukkonen att värderingar är någonting som talar om vad som är 

värdefullt för respektive individ och dessa värderingar skiljer sig åt från individ till individ 

(2011:20). För den enskilde individen kan det emellertid många gånger vara svårt att veta vad 

som är värdefullt för just mig (Philipson, 2011:19). Värderingarna styrs av våra handlingar 

som i sin tur styrs av våra attityder. Hur vi som individer agerar visar utåt vad vi värdesätter. 

Eftersom vi är olika värdesätter vi olika saker, en del individer värdesätter sin hälsa och sitt 

välmående och andra individer värdesätter materiella ting som pengar och bilar (Paula 

Liukkonen, 2011: 20). Vi människor är motiverade att handla så att vi får uppleva de värden 

som vi anser vara värdefulla och betydelsefulla (Philipson, 2011:19). Värderingarna är 
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trögrörliga eftersom de fastställs när individen kommit upp i vuxen ålder och en eventuell 

förändringsprocess är möjlig men krävande för individen. En värdegrund är summan av flera 

värderingar om hur uppträdande ska vara samt hur exempelvis organisationer ska nå det 

önskade målet. Enligt Vårdkompetens tolkning är värderingarna de verktyg som ska hjälpa 

medarbetarna att leva upp till värdegrunden. Värderingarna har reviderats och förändrats 

under de senaste ca 10 åren, även om det inte är mycket så har en anpassning till omvärlden 

skett. Förändringen kan ha varit svår för vissa medarbetare att ta till sig eftersom individen 

värderingar är trögrörliga (Pettersson, 1988:12-19). Värdegrunden har till stor del tillkommit 

tack vare nationella lagkrav och inte främst som summan av företagets värderingar även om 

syftet är att vara en trygg bas för medarbetarna att luta sig mot kan ha fungerat. 

 

3.1	Värdegrund	som	värdesystem	

Såsom vi tidigare sett hos Kluckhohn och Rokeach kan en värdegrund förstås som summan av 

värderingar. När Hedin och Lahdenperä uttrycker detta skriver de att olika värderingar 

tillsammans skapar ett värde och dessa värderingar uttrycker vad vi som människor tycker, 

reagerar och prioriterar inför olika fenomen och situationer (Hedin och Lahdenperä, 2003:7). 

De menar vidare att på ett eller annat sätt styrs allt vi gör av våra värderingar. När värderingar 

förstås på detta sätt kan de betraktas som existerande inom mig, det vill säga värderingar är 

kognitiva och inte synliga för blotta ögat. En kognitiv ansats är inte den enda möjliga och 

Pettersson nämner att begreppet värde har många olika definitioner (1988: 9). Om begreppet 

specificeras till ”värdering” finner Pettersson att uttrycket kan betyda två saker. Det första är 

att värdering är en värderande process, någonting som du håller på med och det andra är 

resultatet av en värderande process. Enligt Pettersson kopplas värden och värderingar ihop 

med positiva betydelser och någonting som är värt att sträva efter (1988:9). Därmed har 

värderingar också en social aspekt, de belyser något som det är önskvärt om även andra gör 

(Voas 2014). 

 

Enligt den kognitiva ansatsen för att förstå värderingar grundläggs människans egna 

värderingar tidigt i livet, under barn- och ungdomsåren. De förhållanden som människan 

upplever under dessa år är viktiga och kommer att prägla henne senare i livet. När människan 

uppnår vuxen ålder är hennes värderingsprofil så etablerad att den är svår att förändra 

(Pettersson, 1988: 19). 
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Samtidigt som det kognitiva perspektivet föreslår att värderingsförändring är långsam agerar 

många nutida organisationer som om värderingsförändring går snabbt.  Motiv för snabb 

värderingsförändring kan vara krissituationer som ekonomiska eller sociala skandaler som 

uppmärksammas av media. Förändringar kan bestå av organisationsförändringar eller 

förändring av värdegrunder vilket leder till ett förändrat förhållningssätt i det dagliga arbetet. 

En organisation kan genomföra ovanstående förändringar från en dag till en annan men 

eftersom människan är mer komplex i sin förändringsbenägenhet kan detta leda till konflikt 

mellan organisationen och människan. Människans förändringsprocess kan ta lång tid och 

vara en påfrestande process vilket också kan leda till påfrestningar för organisationen som inte 

snabbt och konkret ser förändringsresultat.  

 

Det är därför Clyde Kluckhohns teorier om värderingar är användbara i vårt 

uppsatssammanhang. Han definierar ordet ”values” 

 
A conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the 

desirable which influences the selection from available modes, means and ends of action 

(Kluckhohn, 1952:395). 

 

Kluckhohn menar att värdet är någonting som är kopplat till tre olika stadier. Det första 

stadiet handlar om hur önskvärd värderingen är, det andra stadiet handlar om hur den 

kognitiva uppfattningen kring värderingen är och det tredje stadiet handlar om hur 

värderingen väljs.  

 

 Uppfattningen av värderingen menar Kluckhohn är någonting som har konstruerats logiskt 

och som är kopplat till den sociala och kulturella konstruktionen i samhället eller i 

organisationer. Kluckhohn menar att värderingar som skapats logiskt kan anta formen av att 

vara ”inbyggda” av den grupp människor som har den värderingen samtidigt kan kultur också 

ha denna ”inbyggda” form av värdering (Kluckhohn, 1952:395-396). Det är denna 

föreställning som organisationer söker sträva efter. Både individen och gruppen ska ha samma 

föreställning och välja det agerande som stämmer överens med vad organisationen vill 

eftersträva. Kluckhohn anser att ett värdesystem måste följas av de individuella värderingarna 

som individer eller grupper har och dessa ska vara införstådda och samspelta med den kultur 

eller värderingar som systemet har (Kluckhohn, 1952:399). Om en organisation har en viss 
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kultur eller värdesystem får organisationen kongruens om medarbetarna också besitter de 

värderingar som organisationen har bestämt. Om individerna inte har kongruens med de 

värderingarna som organisationen har valt att använda sig av får det till konsekvens att 

värdesystemet inte får likadan genomslagskraft och det skapas andra dolda värdesystem på 

arbetsplatsen. Milton Rokeach (1973:11) menar på liknande sätt som Kluckhohn att 

värderingar och värdesystem behöver vara stabila och för att de ska bli stabila behöver 

individernas värdesystem överensstämma med organisationens värdesystem. Om det uppstår 

variationer mellan de personliga värderingarna och organisationens värderingar skapar det 

instabilitet i systemet.  

 

Den studie vi gör handlar om värdegrunden i en organisation. När organisationen skriver om 

värdegrund så avser de något som företagsledningen kan skapa. Vidare är värdegrunden en 

koherent produkt som ska läras ut i dialog med medarbetarna. När vi talar om värdegrund så 

lägger vi till att värdegrund är ett system av värderingar som troligtvis tar lång tid att förändra. 

Om förändring efter en individs formativa år ens är möjlig. Vi talar också om hur värdesystem 

för medarbetare och organisationer behöver ha kongruens för att organisationens värdegrund 

ska få genomslagskraft och inte användas i det dagliga arbetet. 

 

3.2	Normativ	styrning	

Organisationer kan aktivt arbeta med värdegrunden på olika sätt och ett sätt är att använda 

normativ styrning. Normativ styrning är en indirekt form av beteendestyrning men det är inte 

de anställdas faktiska beteende som är måltavlan för styrningen utan det är medarbetarens 

förståelse, tankar, värderingar, tolkningar och uppfattningar. Normativ styrning handlar om att 

påverka de anställdas föreställningar om sig själva och sin verklighet (Alvesson & 

Sveningsson, 2012:186). Genom denna påverkan kommer de anställda att formas, påverkas 

och utföra beteenden på ett för organisationen önskvärt sätt. Normativ styrning är alltså ett 

medel med hjälp av vilket ett företag kan åstadkomma koherens i företagets värdegrund. 

 

Ulf Hammare åskådliggör också det som Trollestad och Gustafsson visar, att det ibland finns 

svårigheter med värdegrundsarbetet för organisationer. Hammare menar att eftersom 

värdegrunden kommuniceras regelbundet inom organisationer kan det bli svårt för nyanställda 

som inte delar liknande värderingar och kultur och i förlängningen kan dessa individer få 
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svårigheter att ta till sig värdegrunden (Hammare, 2010:25-26). För att redan tidigt i en 

anställningsprocess få kunskap om vilka värderingar en arbetssökande har använder sig därför 

många företag av normativ styrning även i rekryteringsprocessen. I en modell, 

matchningsmodellen är kvalifikationer och meriter viktiga men de kompletteras med en 

kravprofil som innehåller andra egenskaper som är viktiga för organisationen. Exempel på 

dessa egenskaper kan vara personlighet, ambitioner, värderingar och mål (Alvesson & 

Sveningsson, 2012:186). Redan vid intervjun presenteras organisationens värdegrund och 

normer och en realistisk bild av hur det är att arbeta inom den aktuella organisationen. Syftet 

med detta förfaringssätt är att från början försöka identifiera de kandidater som redan från 

början accepterar och uppskattar den vid intervjun ofta krävande och prestationsinriktade 

beskrivningen av arbetsplatsen men som också är välvilligt inställda och accepterar de normer 

och den värdegrund som organisationen står för. Om valet skulle stå mellan två kandidater 

som har motsvarande kvalifikationer väger valet tyngre på den kandidat som starkast 

identifierar sig med organisationens värdegrund.  

 

När anställningen påbörjats lär sig den nya medarbetaren de normer och värderingar som 

råder i det dagliga arbetet genom socialiseringsprocesser (Alvesson & Sveningsson, 2012: 

187). Dessa processer kan vara medvetet utformade som exempelvis olika former av 

introduktionskurser och interna utbildningar men oftast sker socialiseringen i det vardagliga 

arbetet tillsammans med kollegor. Dagligen lär sig den nyanställde både de uttalade och 

outtalade normer och koder som finns på arbetsplatsen. Detta sker i allmänhet genom egna 

och andras missförstånd och misstag där det då i regel sker en tydlig indikation på vad som 

gäller och vad som inte är ok. Ett vanligt sätt för en nyanställd att snabbt förstå vad som 

förväntas är genom imitation. Den nyanställde noterar och imiterar chefer och andra anställda 

i olika situationer och på så sätt införlivas och följs en levande förståelse av hur 

organisationens normer och värderingar ska tolkas och ageras. 

4.	Metod	och	material	

Följande kapitel beskriver vilken metod vi använt oss av i vår studie, vilket är metod i form av 

en enkät. I metoddelen diskuterar vi och motiverar metodvalet. Vidare beskrivs enkätens 

utformning, urvalsmetod, genomförande och bortfall. Analysdelen beskriver hur materialet 

har operationaliserats och vilka analyser som gjorts. Avslutningsvis sker en diskussion 

gällande validitet, reliabilitet och etiska överväganden.  
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4.1	Metodologiska	överväganden	

I vår studie har vi valt att använda oss av en enkätmetod för att försöka besvara de anförda 

frågeställningarna som vi tar upp i inledningen. Frågeställningarna lyder som följer: 

 

• Har medarbetarna kännedom om värderingsarbetet i organisationen? 

• Bedömer medarbetare reella situationer i relation till organisationens värdegrund? 

 

Materialet i vår studie har tillhandahållits av Vårdkompetens AB och i samråd med företaget 

avgränsades urvalet till att bestå av LSS-boenden. LSS definieras enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade som Socialdepartementet beslutade om 1993 (Svensk 

författningssamling 1993:387). Att bo på ett LSS-boende innebär enligt författningens 

definition att individen har rätt att bo i en bostad med särskild service och med särskilt stöd. 

Valet av LSS-boenden till studien gjordes till stor del genom att vår kontaktperson på 

Vårdkompetens AB arbetar inom LSS-verksamheten. 

  

En kvantitativ metod valdes för att vi ville studera ovanstående frågeställningar på boenden 

runt om i hela Sverige. En kvalitativ intervju eller observationsstudie hade därmed geografiskt 

begränsat vårt val av boenden. Vi ville även få svar från de olika yrkesgrupper som arbetar på 

ett boende. De yrkesgrupper som främst förekommer är boendestödjare, gruppchefer och 

verksamhetschefer och dessa personer arbetar i skift samt på olika schematider vilket hade 

försvårat för eventuella intervjuer. För att få bakgrunden till Vårdkompetens värdegrunds- och 

värderingsarbete genomfördes en intervju med en anställd på företagets HR-avdelning på 

huvudkontoret i Stockholm. Ett av huvudkriterierna enligt Repstad till att HR-avdelningens 

medarbetare tillfrågades var att personen har viktig och relevant information att förmedla 

gällande studiens frågeställningar (Repstad, 2007:89). Genom att genomföra denna intervju 

fick vi som forskare en bakgrund som beskriver företagets implementeringsarbete och hur 

normativ styrning används i värdegrundsarbetet.  
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4.2	Enkät	

Studien genomfördes i form av en enkätstudie. I linje med Trost betraktar vi enkäten som ett 

mätinstrument med vilket människors beteenden, åsikter och känslor kan mätas (Trost, 

2012:11). Studien avser att mäta medarbetarnas beteenden relaterade till företagets 

värderingar. Eftersom vi vill studera hur och om det finns skillnader i dessa beteenden 

oberoende var medarbetaren arbetar förefaller en enkätstudie riktad till ett representativt urval 

att föredra. 

 

Teorierna om normativ styrning (Alvesson och Svenningson, 2012) har till en viss del format 

den enkät som har konstruerats, vi har försökt att göra frågor som följer ramen för normativ 

styrning. När vi konstruerade enkäten skapade vi påståenden och etiska dilemman till viss del 

utifrån den normativa styrning som organisationen arbetar med, d v s att genom rekrytering 

och socialisering försöka forma sina medarbetare till att arbeta med värdegrunden. De 

påståenden som är kopplade till organisationens normativa styrning är till viss del de 

påståenden som gäller de etiska dilemman som finns i enkäten. De påståendena anser vi kan 

visar på om man tar beslut utifrån organisationens värdegrund som medarbetarna får 

utbildning i samt hur de eventuellt sett andra utföra liknande situationer och lärts sig av dessa. 

Enkäten konstruerades med hjälp av 14 frågor och en avslutande punkt där respondenterna 

kunde skriva in ”övriga synpunkter”. Inledningsvis ställdes ett antal frågor om 

bakgrundsvariabler som rörde exempelvis respondentens ålder, kön, yrkestitel och om 

respondenten känner till företagets värdeord. Efter bakgrundsfrågorna följde frågor kring 

olika etiska dilemman som kan uppstå i det vardagliga arbetet.  Varje fråga är kopplad till en 

av företagets värdegrundsord och respondenten uppmanas kryssa i det alternativ som stämmer 

bäst med den åsikt som respondenten har mellan ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer helt” på 

en sju-gradig skala. ”Stämmer inte alls” låg längst till vänster och ”Stämmer helt” längst till 

höger på skalan. Den poäng som respondenten besvarade påståendet med visar var på skalan 

respondenten befinner sig. Exempel på fråga som rör värdegrundsordet ”medbestämmande” 

är ”Du föreslår att din kund skall duscha men kunden vill inte. Vad gör du?”. 

Värdegrundsordet ”bemötande” representeras exempelvis av ”Ditt arbetspass slutar om 2 

minuter och en kund vill ha hjälp med att borsta tänderna. Vad gör du?”. Slutligen ställs 
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frågor kring värdegrundsordet ”ledningsfilosofi” där en av frågorna lyder ”Känner du att din 

kompetens tillvaratas i verksamheten?”.  

 

Syftet med att använda de valda frågeställningarna är att försöka ta reda på om företagets 

anställda agerar utifrån de befintliga värdegrundsorden och om den normativa styrningen som 

startar redan vid rekryteringen och sedan via socialiseringen i arbetsgruppen har lyckats. Om 

majoriteten av respondenterna svarar ”stämmer helt” på de påståenden som utgår från de 

etiska dilemman som redovisas i enkäten tolkar vi resultatet att den normativa styrningen och 

socialiseringen har lyckats. Vi har även med en fråga där respondenten skall uppge de 

värdegrundsord som hen känner till och utifrån de svar som anges kan svaren tolkas som att 

respondenterna känner till eller inte känner till värdegrundorden. 
 

Resultatet ska försöka ge svar på medarbetarnas kännedom och agerande om 

värdegrundsorden men även om socialiseringsprocesserna har fungerat på arbetsplatserna. 

Med socialiseringsprocesser menar vi om medarbetarna fattar beslut i vardagen utifrån 

värdegrunden eftersom de förhoppningsvis har formats av företagets värdegrund och sina 

kollegor i det dagliga arbetet.  

 	

4.3	Metod	för	urvalsprocessen	

För att kunna skapa en bred förståelse för hur företaget arbetar med värdegrunden och om den 

används ute i verksamheterna anser vi att det är viktigt att ha ett representativt urval från de 

medarbetare som ”praktiskt” arbetar med värdegrunden dagligen. Om det representativa 

urvalet är representativt skapar det en generaliserbar kunskap om hur vi sedan ska tolka 

resultaten i studien. För att skapa en möjlighet till att vårt stickprov har en god representativt 

är det viktigt att göra ett sannolikhetsurval från den stora populationen. Earl Babbie (2013) 

menar att sannolikhetsurval skapar en större sannolikhet till att stickprovet blir mer precist 

och representativt (Earl Babbie, 2013:132). Babbie anser att den primära idén med 

sannolikhetsurval är: 

 

”To provide a useful descriptions of the total population, a sample of individuals from 

a population must contain essentially the same variations that exist in the population” 

(Earl Babbie, 2013:134)  
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För att försöka göra ett representativt sannolikhetsurval från vår population skapade vi vissa 

tydliga urvalsparametrar som vi ansåg skulle skapa representativitet i urvalet. Babbie menar 

att om stickprovet ska vara representativt är det viktigt att det är kopplat till det man verkligen 

vill mäta i studien, vilket kan vara svårt ibland. Grundprincipen för representativitet är att i 

sannolikhetsurvalet som ska göras ska alla ha lika stor sannolikhet att bli utvalda (Babbie, 

2013:134). För att skapa möjlighet till detta sannolikhetsurval ska det slumpmässiga urvalet 

dras från den stora populationen, det gör att alla enheter i stickprovet har lika stor chans att bli 

utvalda (Babbie, 2013:135).  

 

Urvalet till studien skedde genom ett slumpmässigt urval av företagets LSS-boenden som 

varit verksamma i mer än två år. Tvåårsgränsen valde vi i samråd med företaget eftersom vi 

vill enheter där värdegrundsarbetet ska vara implementerat och medarbetarna ska ha haft 

möjlighet att arbeta aktivt med värdegrunden. 

 

4.4	Genomförande	av	studien 

I genomförandet av vår enkätstudie fick vi hjälp av organisationen genom att vi fick ut listor 

över företagets enheter inom det valda området (LSS) dessa distribuerades till oss via 

företagets verksamhetsutvecklare, tillika vår kontaktperson. För att säkerställa att vi hade 

aktuella enheter som fortfarande är verksamma men också funnits i mer än två år kontaktade 

vi enheternas verksamhetschefer via telefon eller mail. När detta var klart skapade vi en lista i 

Excel på alla boenden som varit i företaget minst två år, det blev totalt 95 boenden. Från listan 

gjorde vi ett slumpmässigt urval via funktionen slumpade urval i Excel och där vi kontaktade 

de 23 första boenden på listan. Vårt stickprov består således av 23 enheter med 218 

respondenter.	När vi var klara med urvalet och säkerställt antal anställda per enhet skickades 

korrekt antal enkäter tillsammans med ett missivbrev, en kortare instruktion samt ett frankerat 

svarskuvert med adress till en av forskarna till respektive enhet (Se bilaga 2).	

	

4.5	Bortfall 

Datamaterialet som analyserats kommer ifrån 95 antal besvarade enkäter. Bortfallet var 

således 56 %. En vecka efter distributionen av enkäterna mailades en påminnelse till de 

verksamhetschefer som vi tidigare haft kontakt med. Efter ytterligare en vecka mailades 

påminnelse nummer två där enheterna uppmanades att skicka de ifyllda enkäterna även om 
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inte alla medarbetare hade besvarat enkäten. Det höga bortfallet kan bero på att 

undersökningen distribuerades i samma tidsperiod som exempelvis budgetarbete och 

verksamhetsplanering skett ute i verksamheterna, vilket har tagit tid och fokus från cheferna. 

Ytterligare en faktor kring bortfallet är att av de 23 enheter som vi skickade enkäter till valde 

7 stycken enheter att inte svara alls på enkäten. Eftersom att urvalet vi gjorde var 

slumpmässigt, finns det inget specifikt som utmärker just dessa 7 enheter eftersom stickprovet 

består av liknande LSS-verksamheter. Bortfallet av dessa enheter skapade ett stort bortfall 

eftersom att de utgjorde ca 1/3 av alla enheter i stickprovet. Varför dessa enheter har valt att 

inte delta i studien är svårt att veta, men som vi sagt ovan är tidpunkten för studien en 

signifikant faktor för det stora bortfallet.  

 

4.6	Analys	

Datamaterialet har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Materialet har 

analyserats med frekvenstabeller, korstabeller, en regressionsanalys och T-test. Det 

insamlandet materialet kodades utifrån en kodbok (se bilaga 3) för att analyserna skulle gå att 

genomföra i SPSS. Kodboken är ett verktyg för oss som vi använder när vi lägger in data i 

SPSS, och det ger oss möjlighet att skapa siffervärden för olika grupper som annars består av 

ord. Ett exempel är att vi kodar om värden för kön (kvinna, man och annan) till att bestå av 

värdena 1, 2 och 3 istället. Respondenterna uppmanades att ange de värdegrundsord som 

kändes till och materialet operationaliserades så att 0 kända ord = 0, ett känt ord = 1, två 

kända ord = 2 och tre kända ord = 3. Eftersom vi upptäckte att endast 4 % av respondenterna 

kunde uppge företagets värdegrundsord men istället uppgivit företagets värderingar 

sammanställde vi de fyra vanligaste värderingsord som uppgivits av respondenterna. Detta 

gjorde vi för att eventuellt finna en koppling om de vanligaste uppgivna värderingsorden kan 

kopplas samman med värderingsorden.  

 

Enkäten innehöll sex påståenden med skalnivån 1 -7 där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 

7 motsvarar ”stämmer helt”. Vid analysarbetet operationaliserades tre svarsalternativ om för 

att analysen skulle stämma mot frågan när frågorna indexerades. Svarsalternativen som 

vändes hade annars visat att svaren visade på att respondenten inte agerar utifrån 

värdegrundsordet även om hen svarat stämmer helt. Hur vändningen gick tillväga beskrivs i 

resultatdelen. 
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4.7	Validitet	

Validitet handlar om giltighet och mäter det vi avser att mäta, d v s hur väl de frågor vi ställer 

ger svar på det som vi vill undersöka (Djurfeldt et al, 2010: 104). För att en studie skall ha en 

hög validitet och avsaknad av systematiska fel krävs en noggrann operationalisering av 

begrepp och frågeställningar till konkreta mätbara frågor. En hög validitet skulle innebära att 

frågan mätte det den avsåg att mäta, d v s hur väl respondenten instämde med ett påstående. 

De olika stegen på skalan kan emellertid tolkas olika av de olika respondenterna och utifrån 

den förförståelse som respondenten har med sig kan svaren rangordnas på olika sätt.  

 

Innan den slutgiltiga enkäten distribuerades genomfördes en förstudie där fyra personer med 

olika bakgrunder och förförståelse fick gå igenom frågorna. Förstudiens deltagare har tidigare 

arbetat inom vård- och omsorgssektorn, är själva studenter med vana att konstruera 

enkätfrågor samt arbetar med enkäter och utvärderingar. I förstudien framkom att det inte 

tydligt framgick att varje svarsalternativ skulle besvaras på respektive värderingsdilemma. För 

att stärka validiteten och undvika missförstånd bifogades ett kortare förtydligande i en separat 

instruktion med missivbrevet och enkäterna.  

   

För att stärka validiteten har ansträngningar gjorts för att undvika negationer och försök har 

gjorts för att operationalisera konkreta händelser till rangordnande påståenden. Huruvida det 

har lyckats eller inte är svårt att besvara, å ena sidan har försök gjorts för att använda 

igenkännande exempel och uttryck men å andra sidan är det svårt att veta hur respondenten 

tolkar texten och besvarar frågan utifrån sin tolkning.  

 

4.8	Reliabilitet	

Med reliabilitet avses frågornas tillförlitlighet och hur vi mäter. Vid hög reliabilitet ska frågan 

vara så tydlig och påverkan vid besvarandetillfället från exempelvis forskaren så liten att vi 

får samma svar om respondenterna svarade på enkäten igen (Djurfeldt et al, 2010: 104). Vid 

denna studie som är en enkätstudie anses reliabiliteten som relativt hög då alla respondenter 

får ta del av frågor som är ställda på samma sätt till alla. Även distributionssättet var likadant 

och forskaren hade ingen påverkan vid besvarandetillfället.  
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Enkäten innehåller 14 frågor inklusive bakgrundsvariabler där sex av frågorna handlar om 

konkreta exempel i vardagen kopplade till vardera av de tre värderingarna. Eftersom 

respondenterna arbetar på olika arbetsplatser där det vardagliga arbetet eventuellt kan skilja 

sig åt finns det en risk att dessa frågor anses som otydliga för någon eller några respondenter, 

men för att öka reliabiliteten har frågeformuleringarna ägnats mycket tid och faktiska exempel 

har sökts på Socialstyrelsens hemsida. Denna sida rekommenderades även till oss av 

företagets HR-avdelning som själva använder sig av de exempel som Socialstyrelsen tar upp i 

sina interna värderingsutbildningar. Detta genomfördes för att säkerställa att frågeställningen 

är relevant för så många respondenter som möjlig. Dock kan svaren inte med säkerhet 

fastställa att de inte är ”biased”, d v s att felaktigheter i form av missförstånd eller feltolkning 

kan förekomma.  

 

Bortfallet i vår studie var relativt stort, vilket skapar incitament till att reliabiliteten för studien 

har påverkats. Vi vet inte varför bortfallet blev så pass stort, men en eventuell faktor till 

bortfallet kan vara att enkätens tema ansågs känsligt att besvara på eftersom frågorna är bl.a. 

kopplade till medarbetarnas lönesättning och utvecklingsmöjligheter.  

 

4.9	Etiska	överväganden	

I studien har Vetenskapsrådets rekommendationer vid forskning använts. Vetenskapsrådet 

rekommenderar att fyra krav tas hänsyn till, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s 6 -14). 

 

Informationskravet 

I missivbrevet informerades respondenterna om vilka forskarna är och var forskarna studerar, 

syftet med studien, att enkäten är frivillig att fylla i samt att de uppgifter som samlats in 

enbart kommer att användas i uppsatsens arbete. Även kontaktuppgifter till forskarna och 

handledaren fanns med på missivbrevet.  

 

 

 

 



 

 

30 

Samtyckeskravet 

Information gavs i missivbrevet om att studien kan avbrytas när som helst och de 

respondenter som besvarat enkäten har gjort det frivilligt och har då samtyckt till att delta. 

Respondenterna har ansetts myndiga då de arbetar på företaget och därmed har 

samtyckeskravet uppfyllts. 

Konfidentialitetskravet 

Enkätens svar var helt anonyma och respondenten behövde inte ange sin identitet vid 

besvarandet. Svaren distribuerades från arbetsplatsen i ett förslutet kuvert och forskarna vet 

inte vem som har besvarat vilken enkät. Endast forskarna har tillgång till de besvarade 

enkäterna vid bearbetning.  

Nyttjandekravet 

All information som samlats in kommer enbart att användas i forskningssyfte vid 

uppsatsskrivandet och kommer inte att användas av obehöriga för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Därmed anses nyttjandekravet uppfyllt. 
 

5.	Resultat	

I denna del av uppsatsen kommer databearbetningens material att presenteras. Inledningsvis 

presenteras en sammanfattning av respondenterna i en deskriptiv statistik. Sedan följer 

resultaten i relation till våra frågeställningar. Först presenteras resultat kopplat till 

frågeställningen ”Har medarbetarna kännedom om värderingsarbetet i organisationen?” 

Efter det följer resultat kopplat till vår andra frågeställning ”Bedömer medarbetare reella 

situationer i relation till organisationens värdegrund?”  

  

5.1	Deskriptiv	statistik	

Respondenterna i enkäten var mellan 17 och 67 år, medelåldern var 43,1 år. Majoriteten var 

kvinnor, 65,3 % jämfört med 29,5 % som uppgav man som könstillhörighet. Majoriteten av 

respondenterna innehade en tillsvidareanställning, 74,7 % jämfört med 13,7 % som uppgav att 

de hade en visstidsanställning eller vikariat. Medarbetarna som hade den högsta avslutade 

utbildning (3 år eller mer av högskolestudier) var 24,2 % samt 29,5 % av respondenterna 
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uppgav att de hade grundskola eller gymnasium högst 2 år. Andelen respondenter som hade 

avslutat 3-årig gymnasieutbildning var 29,5% och andelen som avslutat högskoleutbildning 

två år eller mer var 31,6 %.  

Av de i studien som svarat arbetar 75,8 % som boendestödjare, 14,7 % arbetar som gruppchef 

och 8,4 % arbetar som verksamhetschef.  

 

5.2	Värdeord	i	organisationen	

Enkätfrågorna avser att mäta organisationens värdeord som är en del av värdegrunden inom 

organisationen. Dessa värdeord är medbestämmande, bemötande och ledningsfilosofi. 

För att ta reda på vilka värdeord respondenterna kände till fick frågan ”Känner du till 

Företagets värdeord?” besvaras. 67,4 % uppgav att de kände till värdeorden, 6,3 % kände ej 

till värdeorden och 24,2 % kände delvis till värdeorden. Efterföljande fråga uppmanade 

respondenterna att namnge de värdeord respondenten känner till och utfallet blev enligt 

nedan: 

Tabell 1: Antalet korrekt ifyllda värdeord av medarbetarna uppdelat för respektive 

yrkeskategori 

Antal korrekta värdeord Boendestödjare        Gruppchef Verksamhetschef 

Noll korrekta värdeord 62 (67,4 %) 10 (10,1 %) 4 (4,3 %) 

Ett korrekt värdeord 7 (7,6 %) 1 (1,1 %) 2 (2,2 %) 

Två korrekta värdeord 1 (1,1 %) 0 (0 %) 1 (1,1 %) 

Tre korrekta värdeord 0 (0 %) 3 (3,3 %) 1 (1,1 %) 

I tabellen ovan kan vi se att det inte är många som verkligen kan nämna de värdeord som 

organisationen använder sig av. Vi har valt att dela upp denna kategori utifrån vad 

medarbetarna har för yrkestitel och resultatet för dessa grupper visar att det är på chefsnivå 

som flest kan nämna organisationens värdeord.  

För att sedan ha möjlighet att analysera svaren kring det som organisationen benämner som 

värdeord, gjorde vi en multipel regression. Regressionen genomfördes för att vi ville utröna 

om det var några av våra oberoende variabler som påverkar vår beroende variabel. Den 
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beroende variabeln är ”att namnge värdeorden”, vilket innebär att 0 = att medarbetaren inte 

kan namnge något värdeord, 1 = att medarbetaren kan namnge ett värdeord, 2 = att 

medarbetaren kan namnge två värdeord samt 3 = att medarbetaren kan namnge tre värdeord. 

De oberoende variabler som vi valde ut i den multipla regressionen är yrkestitel, 

utbildningsnivå, anställningsform, kön samt vilken ålder respondenten har. Resultatet av den 

multipla regressionen kan ses nedan i tabell 2: 

Tabell 2: Multipel regressionsanalys om medarbetarna kan namnge organisationens 

värdeord och de oberoende variablerna yrke, utbildning, anställning, kön och ålder 

 

Oberoende variabler 

 

Beroende variabel 

 

    

 Namnge värdeord 

 

 

 Beta Sign R R-Square 

   0,424   0,180 

Yrkestitel 0,436 0,000   

 

Utbildningsnivå 

 

0,032 

 

0,567 

  

 

Anställningsform 

 

0,090 

 

0,225 

  

 

Kön 

 

Ålder 

 

0,018 

 

-0,003 

 

0,909 

 

0,674 

 

 

 

 

Resultatet från den multipla regressionen visar att det endast är en oberoende variabel av de 

fem som vi valt som påverkar den beroende variabeln. Den oberoende variabeln är 

”Yrkestitel” som har en signifikansnivå på 0,000, vilket är mindre än det värde på 0.05 som 

innebär statistisk signifikans. Innebörden av det är att det tyder på att koefficienten med stor 

sannolikhet inte är noll d v s att den oberoende variabeln ”Yrkestitel” påverkar om 

medarbetarna kan namnge organisationens värdeord. De andra oberoende variablerna har inte 

signifikans, vilket innebär att deras koefficient kan vara 0 och inte påverkar den beroende 
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variabeln. Ett annat värde som vi behöver ta i beaktning när man gör en regression är R-

Square värdet som i vår undersökning är 0,180. R-Square värdet förklarar variationen i den 

beroende variabeln och i vår undersökning innebär det att 18 % av variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln.  

De respondenter som uppgett att de kan värdeorden (medbestämmande, bemötande och 

ledningsfilosofi) har uppgett andra ord och de fyra mest förekommande orden är i 

rangordning respekt, samarbete, kostnadseffektiva/intäktskonstnärer och enkelhet. Utfallet för 

de uppgivna orden är enligt följande: 

Tabell 3: Värderingar som medarbetare nämnt när de ska nämna organisationens värdeord 

(svar i procent) 

Värderingar medarbetare      Andel i procent  

Respekt 48,4 % 

Samarbete 45,3 % 

Intäktskonstnär 40,0 % 

Enkelhet 37,9 % 

Värdeorden som medarbetarna nämner är inte i överensstämmelse med värdeorden som 

organisationen skapade 2014 men det visar på att kännedomen om de inre värderingarna är 

god, orden respekt och samarbete har drygt 50 % av respondenterna nämnt.  Vi tolkar att vissa 

av de inre värderingarna som respondenterna har nämnt faller lite under den 

värdegrundspraktik som organisationen använder sig av, de värderingarna är respekt, 

samarbete och enkelhet.  

Skillnaderna skulle kunna förklaras av att det finns en värdering från 2004 som fortfarande 

används. Ett av dessa är intäktskonstnär. Värderingen intäktskonstnär faller dock inte under 

någon av de värdegrundsord som organisationen använder sig av, vilket vi tolkar som att det 

är en stark värdering inom organisationen. 

 



 

 

34 

5.3	Bedömning	utifrån	värdegrund	

För att besvara frågan ”Bedömer medarbetare reella situationer i relation till organisationens 

värdegrund?” analyserades frågorna kring de etiska dilemman som enkäten innehåller. Varje 

värdeord representerades av två etiska dilemman och tabell 4 och 5 visar medelvärdet för de 

dilemman som handlar om värdeordet medbestämmande. Respondenterna fick ranka varje 

påstående på en skala från 1 – 7.  

Tabell 4 beskriver dilemmat att din kund inte vill duscha. Vad gör du? Det påstående som fick 

högst medelvärde var ”Försöker övertyga kunden om att duscha” med ett medelvärde på 4,99 

vilket innebär att respondenterna instämmer relativt högt. Även påståendet som handlar om att 

”Accepterar kundens beslut utan att ifrågasätta” får ett liknande medelvärde, 4,24. De övriga 

påståenden får markant lägre medelvärden, 1,22 respektive 1,13. Vi tolkar värdena på detta 

dilemma att om medarbetarna lämnar höga värden på påstående ett och två samt låga värden 

på påstående tre och fyra innebär det att medarbetarna följer riktlinjen för värdeordet 

medbestämmande som organisationen har i sin värdegrundspraktik. 

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse för etiskt dilemma gällande medbestämmande 

(Dusch 1) 

Du föreslår att din kund skall duscha men kunden vill inte. Vad gör du? 

Påstående Medelvärde n=95 Std.avvikelse 

Accepterar kundens beslut utan att ifrågasätta 4,24 2,25 

Försöker övertyga kunden om att duscha 4,99 2,30 

Blir irriterad och stressad och övertalar kunden 1,22 0,76 

Tvingar kunden att duscha 1,13 0,71 

Tabell 4 visar att medarbetarna till stor del arbetar efter värdegrundsordet medbestämmande 

men eftersom värdena på påstående 1 och 2 inte är påfallande höga kan det innebära att 

kunderna inte alltid får vara med och bestämma kring aktiviteter i sin vardag.  

Tabell 5 beskriver samma etiska dilemma som tidigare men detta sker en vecka senare. Vad 

gör du? Påståendet ”Försöker övertyga kunden om att duscha” får högst medelvärde, 6,35 av 

7 som är det högsta på skalan. Detta innebär att respondenterna i hög grad instämmer med 
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påståendet. Påståendet ”Blir irriterad och stressad och övertalar kunden” får ett medelvärde på 

4,17 vilket innebär att respondenterna varken håller med eller inte håller med. Vi tolkar 

värdena på detta dilemma att om medarbetarna lämnar höga värden på påstående ett, två och 

tre samt låga värden på påstående fyra innebär det att medarbetarna följer riktlinjen för 

värdeordet medbestämmande som organisationen har i sin värdegrundspraktik. 

 

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse för etiskt dilemma gällande 

medbestämmande (Dusch 2) 

En vecka senare nekar samma kund igen att duscha. Det har nu gått två veckor 

sedan kunden duschade. Vad gör du? 

Påstående Medelvärde n=95 Std.avvikelse 

Accepterar kundens beslut utan att ifrågasätta 2,88 2,02 

Försöker övertyga kunden om att duscha 6,35 1,49 

Pratar med min närmaste chef för att få råd 4,17 2,46 

Tvingar kunden att duscha 1,17 0,78 

Högt värde på påstående två och lågt värde på påstående fyra visas, vilket innebär att kunden 

har ett högt medbestämmande, men värdena på påstående ett och tre visar dock att till viss del 

att detta inte är fallet.  

För att kunna försöka utröna om det är någon skillnad vad respondenterna har registrerat 

mellan de dilemman som handlar om duschning för kunderna gjorde vi ett t-test mellan chefer 

(gruppchefer och verksamhetschefer) och medarbetare. Med t-testet ville vi försöka se om det 

fanns någon skillnad mellan chefernas medelvärde och medarbetarnas medelvärde. Eftersom 

att cheferna äger arbetet med värdegrunden är det intressant att försöka se om medelvärdena 

mellan dessa arbetsgrupper skiljer sig åt. T-testet genomfördes för att se om det fanns någon 

statistisk signifikans mellan medelvärdena för de två etiska dilemman som handlar om kunden 

får vara med och bestämma i en situation där hen ska duscha.   

För att kunna göra en jämförelse skapades ett index för respektive dilemma (dusch 1 och 

dusch 2), där ordningen vändes för påstående tre och fyra i dilemma ett (dusch 1) och för 

påstående fyra för dilemma två (dusch 2).  Variabelvändningen genomfördes för att låga 
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värden ska samstämma med alla påståenden och svara upp mot om kunderna får vara med och 

bestämma kring sin vardag. För att värdena ska bli rättvisa i indexet vändes dem så att värde 1 

fick värde 7, värde 2 fick värde 6 osv. När indexen var klara skapades ett t-test för variablerna 

indexerad dusch 1 och dusch 2 och vi jämförde sedan medelvärdena för chefsgruppen och 

medarbetarna. 

Tabell 6: T-test för etiska dilemman dusch 1 och dusch 2 samt boendestödjare och chefer 

Variabel Yrkestitel Medelvärde Standardavvikelse Signifikans 

Indexerat värde dusch 1 

Medarbetare 

Chef 

Indexerat värde dusch 2 

Medarbetare 

Chef 

    

   22,35 

   24,14 

 

   14,43 

   16,05 

          

         2,834 

         1,859 

 

         3,977 

         3,512 

     

    0,001 

    0,001 

 

     0,076 

     0,076 

Resultatet av t-testet är att det finns en signifikans mellan medelvärdena för de indexerade 

värdena för duschtillfälle 1 men inte för duschtillfälle 2 där kunden inte duschat på en vecka 

och behöver duscha igen. Signifikansen för duschtillfälle 1 är väldigt låg vilket tyder på att 

det inte är slumpen som spelat in mellan medelvärdena. Vi kan för dilemma 2 (dusch 2) inte 

utesluta att det är slumpen som skillnaden i våra variabler beror på. För dilemma 1 (dusch 1) 

innebär resultatet i t-testet att cheferna har ett högre medelvärde än medarbetarna.  

Värdeordet bemötande representeras av frågorna som finns i tabell 7 och 8. I tabell 7 handlar 

dilemmat om att medarbetarnas arbetspass strax slutar och en kund söker hjälp av 

medarbetaren. Vi tolkar värdena på detta dilemma att om det är höga värden på påstående 1 

agerar respondenterna efter värdegrundsordet bemötande samtidigt som det är låga värden på 

påstående 2, 3 och 4. 
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Tabell 7: Medelvärde och standardavvikelser för etiskt dilemma gällande bemötande 

Ditt arbetspass slutar om 2 minuter och en kund vill ha hjälp med att borsta 

tänderna. Vad gör du? 

Påstående Medelvärde n=95 Std.avvikelse 

Lyssnar och hänvisar vänligt till annan personal 5,73 2,06 

Jag suckar och hänvisar till annan personal 1,28 1,16 

Jag suckar och går med på kundens önskemål 1,61 1,53 

Jag ignorerar kunden och går hem 1,11 0,74 

Resultatet visar att medelvärdet är högt på påståendet ”Lyssnar och hänvisar vänligt till annan 

personal” med 5,73. De övriga påståenden får relativt låga medelvärden på ungefär samma 

frekvens vilket tyder på att respondenterna inte instämmer med påståendena. Resultatet 

innebär att medarbetarna har ett gott bemötande. 

Tabell 8 innehåller dilemmat att kunden uppträder olämpligt vid ett konditoribesök men vill 

veckan efter göra ett nytt besök. Vi tolkar värdena som att om påstående 1 får högt 

medelvärde och påstående 2, 3 och 4 har låga värden innebär det att kunden får ett gott 

bemötande av medarbetarna.  

Tabell 8: Medelvärde och standardavvikelse för etiskt dilemma gällande bemötande 

Vid ett konditoribesök uppträder kunden olämpligt, en vecka senare frågar 

kunden om det blir något konditoribesök idag. Vad gör du? 

Påstående Medelvärde n=95 Std.avvikelse 

Vänligt och tydligt förklarar för kunden vad 

som behövs för konditoribesök. 

6,35 

 

1,49 

Tydligt men irriterat förklarar för kunden vad 

som behövs för konditoribesök. 

1,39 1,22 

Du nekar kunden utan vidare förklaring 1,14 0,88 

Med ironisk ton förklarar du för kunden att det 

inte blir konditoribesök. 

1,12 0,75 
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Resultatet visar här att det första påståendet ”Vänligt och tydligt förklarar för kunden vad som 

behövs för konditoribesök” får ett högt medelvärde, 6,35 på den 7-gradiga skalan. De övriga 

påståendena får mycket låga medelvärden.  

Två frågor representerade värdeordet ledningsfilosofi och de resultaten visas i tabell 9. 

Värdena för dessa påståenden tolkas att om påståendena får höga värden innebär det att 

värdeordet ledningsfilosofi följs. 

Tabell 9: Medelvärde och standardavvikelser för organisationens värdeord ledningsfilosofi 

Påstående Medelvärde n=95 Std.avvikelse 

Känner du att din kompetens tillvaratas i verksamheten? 5,78 1,38 

Upplever du att din chef lyssnar på när du kommer med 

förbättringsförslag för verksamheten? 

6,03 1,38 

Frågan som handlar om att respondenten upplever att chefen lyssnar när hen kommer med 

förbättringsförslag för verksamheten får ett högt medelvärde, 6,03 vilket visar att cheferna 

lyssnar på sina medarbetare i hög grad. Resultatet visar något lägre medelvärde, 5,78 när det 

gäller frågan om medarbetarna upplever att deras kompetens tillvaratas i verksamheten. Dock 

är värdet så pass högt att respondenterna instämmer i högre grad än att de inte instämmer. 

	6.	Diskussion	

I detta avsnitt diskuteras vårt resultat i relation till den tidigare forskningen och den valda 

teoretiska begreppsbestämningen. Kapitlet är indelat i fem delar som först summerar resultatet 

i relation till syfte och frågeställningar. Nästa del innehåller en diskussion av resultatet i 

förhållande till tidigare forskning och den teoretiska begreppsbestämningen. Därefter följer en 

diskussion om den använda metoden i förhållande till resultatet och sist diskuteras slutsatser 

och vilka praktiska betydelser slutsatserna kan ha för organisationers tillämpning eller bidrag 

till vidare forskning.  
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6.1	Summering	

Studien består av en kvantitativ undersökning där medarbetare, gruppchefer och 

verksamhetschefer som arbetar på LSS-boenden på olika platser i Sverige har fått besvara en 

enkät. Studiens syfte är att utifrån organisationens värdegrund se om organisationens 

medarbetare använder sig av värdegrunden i det praktiska arbetet ute i verksamheterna, samt 

att se hur värdegrunden uppfattas inom organisationen. Frågeställningarna lyder:  

• Har medarbetarna kännedom om värderingsarbetet i organisationen? 

• Bedömer medarbetare reella situationer i relation till organisationens värdegrund?  

Av de svar som studien fått in var 65,3 % kvinnor, medelåldern för respondenterna var 43,1 år 

och drygt 70 % innehade en tillsvidareanställning. Av totalt 95 besvarade enkäter arbetade 72 

stycken som boendestödjare, 14 stycken som gruppchefer och 8 stycken som 

verksamhetschefer. 

Studien finner att medarbetarna anser att de har kännedom om företagets värdeord men få kan 

uppge de värdeord som enligt företagets ledning är implementerade och kända i 

verksamheterna. De ord som medarbetarna istället uppger är företagets värderingar som 

kommuniceras internt och har funnits sedan 2004. En regressionsanalys som gjorts i studien 

kring värdeorden visar på att det finns ett samband mellan hur väl medarbetarna kan nämna 

värdeorden och vilken yrkestitel som medarbetarna har. Sambandet som visar sig är att ju 

högre upp i yrkeshierarkin som medarbetaren är desto större sannolikhet är det att 

medarbetaren kan nämna organisationens värdeord. Det är väldigt få som kan nämna 

värdeorden men arbetar till stor del ändå efter värdegrunden. Innebörden av detta blir att 

medarbetarna arbetar utefter värdegrunden men kan inte nämna värdeorden, vilket gör att 

skillnaden mellan att nämna värdeorden och kunna de inre värderingarna har ingen större 

betydelse i värderingsarbetet.  

Enkäten innehöll två frågeställningar per värdeord med olika påståenden där respondenterna 

fick ange på en skala från 1 - 7 där 1 betydde ”instämmer inte alls” och 7 betydde ”instämmer 

helt”. Resultatet när det gällde frågeställningarna som handlade om värdegrunden 

medbestämmande visade att de påståenden som stödjer medbestämmande har högre 

medelvärde än de påståenden som inte stödjer värdeordet. Vi gjorde även ett oberoende t-test 

kring denna variabel, där vi jämförde medelvärdena mellan chefer och medarbetare för 
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respektive dilemma. T-testet visade att för det första dilemmat där respondenterna skulle svara 

på vad de gjorde om kunden inte ville duscha fanns det en signifikans mellan medelvärdena. 

Cheferna har ett högre medelvärde än medarbetarna, vilket kan innebära att de har 

misslyckats att implementera medbestämmande bland medarbetarna. T-testet visade för det 

andra dilemmat där respondenterna fick svara på ett liknande påstående kring dusch av kund 

men att det skedde en vecka efter det första tillfället. Här visar T-testet för denna variabel att 

det finns en viss osäkerhet och det kanske är slumpen som har gjort att variabeln visar på att 

det föreligger medbestämmande.  

Nästa värdeord som frågeställningarna handlade om var bemötande. Frågeställningarna var 

utformade på samma sätt som ovan, d v s två frågor med vardera fyra påståenden där 

respondenten skulle ange från 1 – 7 om hen inte alls instämmer till instämmer helt. I relation 

till detta värdeord visar resultatet att ett påstående visar ett högt medelvärde. De övriga visar 

mycket lågt. Detta tolkar vi som att medarbetarna i hög grad agerar och bedömer situationer i 

hög grad utifrån vad företaget vill förmedla med sitt värdeord bemötande.  

Det sista värdeordet handlar om ledningsfilosofi och frågeställningarna är ”Känner du att din 

kompetens tillvaratas i verksamheten?” och ”Upplever du att din chef lyssnar på när du 

kommer med förbättringsförslag för verksamheten”. Båda frågeställningarna fick högt 

medelvärde och detta tolkar vi som att företaget har bra chefer som lyssnar på sina 

medarbetare, är öppna för förbättringar och att medarbetarnas kompetens tillvaratas i 

verksamheten.  

För att koppla detta till våra frågeställningar visar resultaten att när det kommer till vår första 

frågeställning om medarbetarna har kännedom om organisationens värderingsarbete är att de 

inte har kännedom om dem. Resultaten visar att medarbetarna tror att de kan värdegrunden 

men att de i själva verket kan de värderingar som organisationen förmedlar internt. 

Organisationen har skapat en extern värdegrund och ett internt värderingssystem, vilket har 

skapat svårigheter för medarbetarna att skilja mellan vad som är värdegrund och vad som är 

interna värderingar.  

Vår andra frågeställning som gäller om medarbetarna bedömer reella situationer utifrån 

organisationens värdegrund visar resultaten att medarbetarna till stor del tar beslut i reella 

situationer utifrån värdegrunden. Medarbetarna har ett värdeord i värdegrunden, 

medbestämmande där vi utifrån resultaten ska vara lite restriktiva att dra slutsatsen att de låter 
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kunden få vara med att bestämma kring dess vardag. T-testet vi gjorde visar att det finns 

signifikans för ett av de dilemman som respondenterna svarat på, vilket indikerar att cheferna 

har misslyckats i implementeringen av värdeordet medbestämmande och att kunderna inte 

alltid får vara med och bestämma kring deras insatser.  

 

6.2	Resultat	i	förhållande	till	tidigare	forskning	

Utifrån en av våra frågeställningar, om medarbetarna tar beslut i reella situationer utifrån 

organisationens värdegrund har vi ovan tolkat som att de gör det. Det innebär att de 

individuella värderingarna för medarbetarna och organisationens värdeord stämmer väl 

överens hos de flesta inom organisationen. Utifrån det individuella perspektivet menar 

Thorleif Pettersson (1988) att värderingar är någonting som formas i de tidiga åren och i 

vuxen ålder är de rotade och svårföränderliga. Han kallar det för att kopplingarna är tröga. 

Om de flesta av organisationens medarbetare hade haft värderingar som inte stämt överens 

med organisationens värdeord hade det skapat stora organisatoriska problem för 

verksamheterna. Thorleif menar ju att individuella värderingsförändringar är svåra i vuxen 

ålder och han menar också att det är svårt att som medarbetare genomföra en 

värderingsförändring efter exempelvis arbetsplatsens värdegrund. Eftersom medarbetarna i 

denna studie påvisar att de arbetar efter organisationens värdegrund tyder det på att de som 

svarat till stor del känner igen sina egna värderingar i organisationens värdegrund. De som 

inte håller med om organisationens värdegrund får nog svårigheter i längden att vara kvar i 

organisationen om de inte förändrar sina värderingar eftersom organisationen vill att 

verksamheternas dagliga arbete ska genomsyras av värdegrunden. Utifrån organisationens 

perspektiv menar Philipson att värderingar och en gemensam värdegrund skapar effektivitet, 

trygghet och legitimitet, och eftersom medarbetarna till stor del använder sig av värdegrunden 

i det dagliga arbetet i verksamheterna skapar det effektivitet och trygghet ute i 

verksamheterna. Värdegrunden skapar också legitimitet externt när organisationen 

marknadsför värdegrundsarbetet på sin hemsida och i material som delas ut till externa 

kunder. Vi anser att organisationens arbete med värdegrunden till stor del har en koherens 

med det som Rokeach (1973) menar att värdegrundsarbetet utgår från gemensamma trossatser 

och att det är en väg att nå fram till det gemensamma önskade målet. Resultaten visar på att 

värdegrunden har blivit ett verktyg för organisationen att få medarbetarna att arbeta mot det 
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gemensamma målet och att värdegrunden dagligen till stor del används av medarbetarna ute i 

verksamheterna.  

 

Vår andra frågeställning som gäller om medarbetarna har kännedom om organisationens 

värderingsarbete visar det sig att en stor del av medarbetarna anser sig kunna värdegrunden 

och värdeorden. Men när de ska nämna värdeorden nämner de andra värdeord som egentligen 

är de interna värderingar som organisationen använder sig av. Thorleif Pettersson (1988) 

menar att värderingar formas i tidig ålder och att dessa värderingar är tröga att förändra. Vad 

vi kan se borde medarbetarnas värderingar vara relativt lika de värderingar som 

organisationen använder sig av, eftersom många kunde nämna dem samt att de arbetar efter 

dem dagligen. De fyra vanligaste interna värderingar som medarbetarna nämnde var respekt, 

samarbete, effektiv intäktskonstnär samt enkelhet. Respekt, samarbete och enkelhet är 

värderingar som vi till viss del kan se likheter med värdegrundsorden medbestämmande, 

bemötande och ledningsfilosofi. Benämns respekt tyder det till viss del att personen har ett 

gott bemötande, när medarbetarna samarbetar visar det till viss del på att kunden får vara med 

och bestämma och om medarbetarna gör det enkelt visar det på ett visst medbestämmande för 

kunden. Värderingen intäktskonstnär går inte att koppla till något värdeord i värdegrunden 

och det för kopplingar till det som Philipson (2011) menar kan bli negativ publicitet. Eftersom 

vårt företag Vårdkompetens AB tidigare har varit med om en vårdskandal där organisationen 

fick stor publicitet och negativ kritik för att de sparade och tjänade pengar genom att dra ned 

på personal och andra kostnader, är det förvånansvärt att en av de interna värderingarna 

fortfarande är att vara intäktskonstnär d v s att försöka skapa vård och omsorg med så små 

medel som möjligt.  

 

6.3	Resultat	i	förhållande	till	teoretisk	begreppsbestämning	

Den teoretiska begreppsbestämning som vi har använt innebär att vi har tagit en kognitiv 

ansats när det kommer till de personliga värderingarna. Det innebär att en värdering är 

någonting kognitivt som finns inom mig, mina värderingar är individuella och skiljer sig åt 

från individ till individ. Värderingarna är trögrörliga eftersom de fastställs när individen 

kommit upp i vuxen ålder och en eventuell förändringsprocess är möjlig men jobbigt för 
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individen. En värdegrund är summan av flera värderingar om hur uppträdande ska vara samt 

hur exempelvis organisationer ska nå det önskade målet. Värderingar kan också vara 

någonting annat som exempelvis det som Thorleif Pettersson (1988) menar att värdering kan 

betyda två saker. Enligt Pettersson är värdering en värderande process, någonting du håller på 

med och resultatet av den värderande processen. Pettersson anser också att dessa värderingar 

ska ha positiva betydelser och de ska vara någonting att sträva efter. För att koppla det till vår 

studie anser vi att Vårdkompetens AB:s arbete med värdeord och interna värderingar enligt 

Pettersson visar på det arbete som de har gjort med att skapa värdegrunden och de interna 

värderingarna har varit en värdeprocess för organisationen. Organisationen har tillsammans 

med medarbetarna under en tio års period kontinuerligt arbetat med värdeorden och de interna 

värderingarna och det är någonting som de vill sträva mot. Värdeorden har också en social 

aspekt, detta är något som Voas (2014) menar är viktigt för organisationer. Värdeordens 

sociala aspekt innebär att det är något som organisationen ska sträva efter, då det även är 

andra som gör det och det skapar en legitimitet i fältet. Vårdkompetens AB anser vi har skapat 

en värdegrund och värdeord för att skapa sig legitimitet i fältet och det ger enligt dem ett gott 

renommé i branschen om organisationen har en tydlig värdegrund som de arbetar efter. 

Thorleif Pettersson (2006) har visat att organisationer för att legitimera sin verksamhet kan 

förändra sin värdegrund och värderingar relativt snabbt. Förändringen kan ske genom 

exempelvis en krissituation som ekonomisk eller social skandal, men eftersom individers 

förändringsprocess är långsam kan förändringen leda till konflikter mellan individen och 

organisationen. I vår studie verkar det som att värdegrundsförändringen i samband med 

skandalen har fungerat till viss del. Medarbetarna fattar beslut i vardagen utifrån 

värdegrunden, men när besluten fattas används de interna värderingarna istället. Troligtvis är 

de flesta interna värderingar till stor del utvunna från värdegrunden och det skapar incitament 

för medarbetarna att ändå fatta rätt beslut i vardagen, men de skulle få svårigheter att namnge 

värdeorden om någon extern kund eller myndighet kom på besök och ville få information om 

värdeorden. En sådan situation skulle kunna skapa problem för organisationen utifrån viljan 

att skapa legitimitet i fältet och om medarbetarna ger ut vilseledande information till externa 

kunder och myndigheter kan organisationen få en sämre legitimitet i fältet på grund av 

felaktiga kommunikativa strategier inom organisationen.  

Vi kan se att organisationen har skapat två olika av det som Kluckhohn (1951) benämner som 

värdesystem. Organisationen har ett internt värdesystem där de interna värderingarna florerar 

och sedan ett externt värdesystem där värdegrunden med värdeorden medbestämmande, 
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bemötande och ledningsfilosofi.  Att värdegrunden och värderingarna är olika skapar problem 

i organisationen när medarbetarna ska arbeta efter värdegrunden men de arbetar i själva verket 

efter organisationens interna värderingar. I denna studie har det visat sig genom att 

medarbetarna inte har kännedom om värdegrunden och dess värdeord, men de arbetar till stor 

del efter den i det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Anledningen till att medarbetarna 

ändå arbetar efter värdegrunden kan vara att många av de interna värderingarna till viss del 

kan härledas till värdegrunden. Sedan har organisationen interna värderingar där det inte alls 

finns kopplingar till värdegrunden och det kan i slutändan innebära att det i verksamheterna 

skapas det som Philipson benämner som oskrivna regler och normer. Dessa oskrivna regler 

och normer kan då generera problem i verksamheterna genom konflikter i arbetsgrupper och i 

slutändan kan det skapas ineffektivitet i organisationen genom dessa olika värdesystem. 

 

Organisationen arbetar med normativ styrning via rekrytering, medarbetarsamtal och 

lönesamtal. Vi kan se utifrån resultaten i studien att socialisationen i organisationen verkar 

fungera på ett adekvat sätt. Matchningsmodellen som redovisas i kapitel 3 visar också att 

organisationen verkar ha ett bra rekryteringsverktyg, då medarbetarnas värderingar verkar 

sammanfalla med organisationens värderingar. 

 

6.4	Metod	i	förhållande	till	resultat	

I vår studie valde vi att utifrån våra frågeställningar och för att kunna göra en analys av våra 

svar att göra en kvantitativ studie. Vi anser att denna ansats är den bäst metodologiska för att 

kunna svara på dessa frågor och ge oss ett gediget material för att svara på frågeställningarna. 

Om vi hade valt att använda oss av någon annan metodologi som kvalitativa intervjuer eller 

observationer hade vi inte haft möjligheten att få ett lika stort urval. En intervju hade gett oss 

en mindre population att arbeta med, vilket kanske hade skapat en annorlunda bild av 

värdegrundsarbetet i Vårdkompetens AB än vad vi fick nu med den kvantitativa ansatsen. 

Med en observationsstudie hade vi eventuellt kunnat se hur medarbetarna på Vårdkompetens 

AB arbetat i dess vardag och där kunnat observerat verkliga situationer. Eventuella problem 

med observationsstudien som kunnat uppstå är att medarbetarna kanske hade blivit influerade 

av vår närvaro och genom det arbetat på ett annat sätt än de brukar göra. Ytterligare ett 
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problem med en observationsstudie och det är att kundernas anonymitet och sekretess hade 

kunnat bli avslöjad. Problematiken med en kvalitativ ansats i form av en intervju är att vi hade 

haft ett väldigt litet urval av hela LSS-verksamheterna, vilket hade kunnat ge en sämre bild av 

hur man arbetar samt känner till värdegrunden i Vårdkompetens AB. Fördelen med den 

kvalitativa intervjun är att det hade gett os en djupare bild av hur arbetet med värdegrunden är 

i organisationen, men möjligheten till ett större urval och att vi fick med en större variation på 

yrken inom organisationen gör att vi anser att en kvantitativ ansats i form av enkäter var den 

bästa ansatsen för vår studie. Eftersom att vi har fått in relativt många enkäter i vår studie har 

det skapat förutsättningar för att kunna göra olika analyser på vårt material för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Ett problem med vår ansats var det stora bortfall som vi fick i 

stickprovet, det gör att de svar vi fått i studien endast kan relateras till vår studie och att 

trovärdigheten kanske kan bli lägre. Vi har försökt att öka trovärdigheten genom att göra ett 

slumpmässigt urval och vi hade troligtvis fått en högre svarsfrekvens i studien om vi själva 

hade distribuerat enkäten till varje enhet i stickprovet. Den formen av distribution var inte 

genomförbar, då vi enheterna i stickprovet var geografiskt fördelade från norr till söder i 

landet. En annan faktor som hade kunnat skapa en bättre svarsfrekvens var tidpunkten för när 

studien skulle göras. November och december är en tid i verksamheterna där 

verksamhetschefer arbetar med budget och har planeringsdagar med de anställda inför nästa 

år, det gör att arbetet med att fylla i enkäter från c-studenter kommer tyvärr långt ned på 

agendan för dem. Hade vi gjort studien en annan tidpunkt på året hade eventuellt 

svarsfrekvensen varit högre. 

Vår enkät formades utifrån att svara på våra frågeställningar och det som skapades var olika 

etiska dilemman, där medarbetaren fick gradera på en sjugradig skala (1 = stämmer inte alls; 7 

= stämmer helt) vad denne skulle göra vid dessa situationer som kan uppstå i vardagen. 

Medarbetarna fick även fylla i vissa kontrollfrågor kring kön, ålder, utbildning och yrkestitel. 

Vår ambition med dessa kontrollfrågor var till viss del att få respondenten att slappna av vid 

ifyllnadstillfället men också att försöka utröna om någon av dessa variabler påverkade 

respondenternas förmåga att känna till värdegrunden och arbeta efter värdegrunden. Sedan 

gav kontrollfrågorna oss också en möjlighet att få en bra demografisk överblick av fältet 

utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Vår enkätdesign gjorde att vi kunde skapa korstabeller, 

medelvärden, standardavvikelser, regression samt t-test för att kunna analysera vårt material 

och med de analyserna har vi haft möjlighet att besvara våra frågeställningar. 
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6.5	Slutsats	

Medarbetarna på Vårdkompetens AB fattar till stor del beslut utifrån organisationens 

värdegrund i reella situationer, det värdeord som medarbetarna eventuellt inte fattar beslut 

utefter är värdeordet medbestämmande, vilket innebär att kunderna inte alltid för vara med i 

besluten kring deras insats. Det finns alltid en möjlighet att resultatet i studien inte påvisar hur 

medarbetarna agerar i skarpt läge (reella situationer) eftersom att medarbetarna har fyllt i en 

enkät i en trygg miljö. En observationsstudie där vi skulle observerat medarbetarna i skarpt 

läge hade eventuellt gett oss underlag till andra resultat. Enkäten som vi använt oss av är dock 

utformad efter organisationens värdeord medbestämmande, bemötande och ledningsfilosofi 

vilket vi anser skapar incitament för att medarbetarna har tagit ställning till sitt agerande i de 

olika dilemman som enkäten berör. Värdeorden är i sig ord som är vanligt förekommande i 

vård- och omsorgsbranschen. Vidare drar vi slutsatsen att medarbetarnas egna värderingar 

sammanfaller i hög grad med organisationens vilket visas genom att agerandet följer 

värdeorden.   

En annan slutsats i vår studie är att medarbetarna inte har kännedom om värdeorden i 

organisationens värdegrund, medarbetarna nämner istället de interna värderingarna som finns 

inom organisationen. Här har organisationen skapat två olika värdesystem, ett internt 

värdesystem med interna värderingar som medarbetarna arbetar efter, samt ett externt 

värdesystem som används gentemot kunder och utåt i organisationen via hemsidan och 

marknadsföringsmaterial. Situationer skulle kunna uppstå och skapa problem för 

organisationen utåt att de vill skapa legitimitet i fältet och om medarbetarna ger ut 

vilseledande information till externa kunder och myndigheter kan organisationen få en sämre 

legitimitet i fältet på grund av felaktiga kommunikativa strategier inom organisationen. 

En avslutande slutsats från vår studie är att utifrån de interna värderingar som organisationen 

använder sig av är de flesta kopplade till de värdeord som organisationen använder sig av. En 

värdering som inte alls samstämmer och utgår från organisationens värdeord är resurseffektiv 

intäktskonstnär. Eftersom Vårdkompetens AB tidigare har varit med om en vårdskandal kan 

det tyckas förvånande att denna värdering fortfarande finns kvar inom organisationen. Under 

skandalen fick organisationen utstå hård kritik för att de ansågs driva verksamheter med hårt 

vinstintresse genom att minska bemanningen, dra in på arbetsmaterial och andra liknande 
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kostnadsneddragningar. Att organisationen fortfarande har denna interna värdering kvar 

innebär att de inte har förändrat sitt synsätt inåt i organisationen trots att de varit med om 

sociala skandaler, men de har förändrat synsättet utåt genom att införa ett externt värdesystem 

där man inte förmedlar detta och skapar legitimitet i fältet. 

 

6.6	Vidare	forskning	

En viktig del som vi kan se i vår studie är att medarbetarna anser sig ha kännedom om 

värdeorden i organisationens värdegrund, men det som medarbetarna egentligen sätter namn 

på är de interna värderingarna. En fortsättning på vår studie skulle kunna vara att genom 

kvalitativa intervjuer försöka se vilka kommunikativa strategier organisationen ledning har 

haft för att implementera värdeorden och värderingarna. Eftersom att de strategier de haft nu 

inte verkar fungera skulle det vara intressant att försöka belysa hur de skulle kunna utvidga 

dessa kommunikativa strategier för att få ett bättre genomslag i organisationen. Vi fann i vår 

studie att det fanns en viss avsaknad av studier där organisationens implementering av 

värdegrundsarbete och hur organisationer på lång sikt ska bibehålla ett aktivt 

värdegrundsarbete. Vi anser därför att det skulle vara bra för organisationer att få nya 

kommunikativa strategier för deras värdegrundsarbete och genom det tydliggöra 

värdegrunden och värdeorden i organisationerna. 
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Bilaga	1	

Enkäter om värdegrund 

Du har fått denna enkät eftersom din arbetsplats har blivit slumpvis utvald att delta i en 

undersökning om värdegrundsarbete i företag. Undersökningen genomförs av två 

studenter vid Uppsala universitet och ditt deltagande är viktig för vårt examensarbete 

om Vårdkompetens AB:s värdegrunder. Ditt deltagande är frivilligt och dina svar 

kommer att vara anonyma och presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person 

kan identifieras. Stort tack för din medverkan! 

Vilket år du född?  19____ 

Är du:  □ Kvinna □ Man □ Annan 

Hur länge har du varit anställd på Vårdkompetens AB? ___ år ___ månad 

Vilken är din anställningsform?  

□ Tillsvidareanställd □ Vikariat □ Visstidsanställd □ Annan, nämligen: ________ 

Vilken är din högsta avslutade utbildning:  

□ Grundskola 

□ Gymnasium 2 år 

□ Gymnasium 3 år 

□ Högskoleutbildning 2 år  

□ Högskoleutbildning 3 år eller mer 

□ Annan 
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Vilken yrkestitel har du?  

□ Boendestödjare □ Gruppchef □ Verksamhetschef □ Annan, nämligen: __________ 

Känner du till Vårdkompetens AB:s värdeord?  □ Ja □ Nej □ Delvis 

Namnge de värdeord du känner till 

_______________________________________________ 

 

Här följer ett par frågor om dina åsikter kring några etiska dilemman. 

Du föreslår att din kund skall duscha men kunden vill inte. Vad gör du? 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt.  

                             Stämmer inte alls                           Stämmer helt 

Accepterar kundens beslut utan att ifrågasätta  □  □  □  □  □  □  □ 

Försöker övertyga kunden om att duscha  □  □  □  □  □  □  □
   

Blir irriterad och stressad och övertalar kunden  □  □  □  □  □  □  □ 

Tvingar kunden att duscha   □  □  □  □  □  □  □ 
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En vecka senare nekar samma kund igen att duscha. Det har nu gått två veckor sedan 

kunden duschade. Vad gör du? 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt. 

    Stämmer inte alls                                 Stämmer helt 

Accepterar kundens beslut utan att ifrågasätta  □  □  □  □  □  □  □ 

Pratar med kunden om välbefinnande och hygien □  □  □  □  □  □  □ 

Pratar med min närmaste chef för att få råd  □  □  □  □  □  □  □ 

Tvingar kunden att duscha   □  □  □  □  □  □  □ 

 

Ditt arbetspass slutar om 2 minuter och en kund vill ha hjälp med att borsta tänderna. 

Vad gör du? 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt. 

Stämmer inte alls                                    Stämmer helt 

Lyssnar och hänvisar vänligt till annan personal  □  □  □  □  □  □  □ 

Jag suckar och hänvisar till annan personal  □  □  □  □  □  □  □ 

Jag suckar och går med på kundens önskemål  □  □  □  □  □  □  □ 

Jag ignorerar kunden och går hem   □  □  □  □  □  □  □ 
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Lördagen för en vecka sedan var en kund på konditori och fikade med personal. 

Konditoribesöket fick avbrytas eftersom kunden uppträdde olämpligt och det 

bestämdes att det inte är lämpligt att kunden går på konditori för tillfället. Nästa lördag 

frågar kunden när ni ska gå till konditoriet. Vad svarar du? 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt.  

      Stämmer inte alls                               Stämmer helt 

Vänligt och tydligt förklarar du vad som  

behövs för att klara av ett konditoribesök  □  □  □  □  □  □  □ 

Tydligt men irriterat förklarar du vad som 

behövs för att klara av ett konditoribesök  □  □  □  □  □  □  □ 

Du nekar utan vidare förklaring i skarp ton  □  □  □  □  □  □  □ 

Med ironisk ton berättar du för kunden att det inte 
 blir någon fika på konditori idag då kunden inte 

 skötte sig förra gången    □  □  □  □  □  □  □ 

Känner du att din kompetens tillvaratas i verksamheten? 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt. 

     Stämmer inte alls                                Stämmer helt 

□  □  □  □  □  □  □ 

Upplever du att din chef lyssnar på dig när du kommer med förbättringsförslag för 
verksamheten? 
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt. 

                  

Stämmer inte alls                                     Stämmer helt 

□  □  □  □  □  □  □ 
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Övriga synpunkter __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för Er medverkan 

Angelica Martinelle Anderman 070-424 85 10 

Fredrik Axebäck   076-044 40 34 
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Bilaga	2	

Hej, 

 

Vi är två studenter från Sociologiska institutionen, Uppsala universitet som skriver vårt 

examensarbete och vi har valt att fördjupa oss i Vårdkompetens AB:s värdegrundsarbete. 

Syftet med detta arbete är att utifrån Vårdkompetens AB:s värdegrunder ta reda på om 

medarbetare och chefer på Vårdkompetens AB använder sig av värdegrunderna i det praktiska 

arbetet ute i verksamheterna. Vi vill också se hur värdegrunderna uppfattas inom företaget. 

  

Enkäten består av 14 frågor och hela enkäten beräknas ta ca 5-7  minuter att besvara. 

Resultatet kommer att vara betydelsefullt för vårt analysarbete i uppsatsen och varje svar är 

värdefullt. 

 

Enkäten kommer att vara anonym och era svar kommer att behandlas konfidentiellt. I 

vårt arbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att ert deltagande är frivilligt och enkäten kan avbrytas av informanterna. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer 

information.  

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Axebäck  Fredrik.Axeback.8301@student.uu.se  

Angelica Martinelle Anderman Angelica.Martinelle Anderman.1363@student.uu.se 
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Bilaga	3	

Kodbok	

Fråga 2 Kön 

Kvinna: 1 

Man: 2 

Annan: 3 

 

Fråga 3 Anställningstid 

Anges i antal månader, d v s om personen har arbetat 1 år då innebär det att värdet blir 12 

 

Fråga 4 Anställningsform 

Tillsvidareanställd: 1 

Visstidsanställd: 2 

Vikariat: 3 

Annan: 4 

 

Fråga 5 Utbildningsnivå 

Grundskola: 1 

Gymnasium 2 år: 2 

Gymnasium 3 år: 3 

Högskoleutbildning 2 år: 4 

Högskoleutbildning 3 år eller mer: 5 

Annan: 6 

 

Fråga 6 Yrkestitel 

Boendestödjare: 1 

Gruppchef: 2 

Verksamhetschef: 3 

Annan: 4 
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Fråga 7 Känner du till Vårdkompetens värdeord 

Ja: 1 

Nej: 2 

Delvis: 3 

Fråga 8 Namnge värdeorden (Medbestämmande, Bemötande och Ledningsfilosofi) 

Nämnt ett ord: 1 

Nämnt två ord: 2 

Nämnt tre ord: 3 

 

Fråga 9 Kund ska duscha men vill inte (Dusch 1) 

För varje påstående gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 

 

Fråga 10 Dusch 2 

För varje påstående gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 

 

Fråga 11 Arbetspasset slutar om 2 min 

För varje påstående gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 

 

Fråga 12 Konditori med kund 

För varje påstående gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 
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Fråga 13 Känner du att din kompetens tillvaratas i verksamheten 

För påståendet gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 

 

Fråga 14 Upplever du att din chef lyssnar på dig 

För påståendet gäller att: 

Stämmer inte alls: 1 

Stämmer helt: 7 

Alla rutor däremellan blir 2-6 

 

 

	

	

 


