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Förord 
 

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla som gjorde denna uppsats möjlig. En stor tacksamhet 

skulle vi vilja rikta till alla personer inom Helsingborgs Vård- och omsorgsförvaltning som 

trots fullspäckade scheman har tagit sig tid till intervjuer och möten med oss. Tack för den 

information ni har bidragit med och för den insikten vi fick i er organisation. Stort tack till 

alla våra respondenter för att Ni varit tillmötesgående och besvarat våra frågor. Vi vill även 

ge ett stort tack till våra handledare Jessica Enevold och Pia Valentin Rehncrona för allt stöd 

och uppmuntran. Tack för era kloka iéer och råd men främst tack för ert tålamod! 

 

Vi vill dessutom tacka våra familjer som ställt upp för oss och bidragit med teknisk support, 

korrekturläsning och kaffekokande.  

 

Slutligen vill vi avrunda med ett inledande citat som belyser den sammanställning av utsagor 

och reflektioner hur man ser på värdegrundsarbete, syfte med det och hur man kommunicerar 

ut det. 

Vilken omfattning och färg den andres värld får 

För honom själv, är jag med att bestämma genom 

min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den 

vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig- 

och inte minst bidrar jag till att göra den 

hotande eller trygg. 

Citat av filosofen och teologen K.E Løgstrup från boken ”Det etiska kravet” 

Trevlig läsning! 

 

 

Helsingborg, den 25 maj 2010 

Slavica Aleksic, Renata Di Lorenzo Marletti och Bettina Lundberg 
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Bakgrund: Det ställs allt fler och högre krav på den kommunala vården och 

omsorgen. I maj 2008 överlämnades till regeringen ett betänkande 

(SOL 2008:51), under namnet Värdigt liv i äldreomsorgen med ett 

mål om att införa en nationell värdegrund.
 
  

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och öka förståelsen för hur 

ledningen inom kommunal vård och omsorg arbetar för att öka 

organisationens tjänstekvalitet och därmed förbättra dess image.  

Metod: Vi har samlat in relevant litteratur. Därefter har vi gjort kvalitativa 

intervjuer med ledningen inom Helsingborgs omsorg samt gjort 

deltagande observationer. Med hjälp av teori samt det empiriska 

materialet har vi analyserat och besvarat vår forskningsfråga.  

Slutsatser: Ett sätt för ledningen att höja kvaliteten inom vården och omsorgen 

och stärka sin image är att arbeta med värdegrunder. Det är ett 

instrument som kan, om det implementeras och kommuniceras ut rätt, 

bidra till en förbättrad servicekultur, motiverade anställda och positiv 

organsiationskultur. Det i sin tur bidrar till kvalitativ service och en 

förstärkt image. 
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Abstract 
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Background: There are increasing demands on the municipal health care. In May 

2008, it was submitted to the Swedish government a report (SOL 

2008:51), under the name of Dignity in elderly care. The goal was to 

introduce a national set of organizational values. 

 

Purpose: The purpose with the thesis is to investigate and gain understanding 

about how the management group within the communal health caring 

works to increase the organizations service quality and thereby 

improve their image.  

Methodology: We have investigated relevant literature. After that we made 

qualitative interviews with the management in elderly caring in 

Helsingborg and made some attendance observations. With the help 

from the theoretical material we analyzed and answered the research 

question.   

Conclusion: Organizational values are one way for the management to improve the 

service quality in health care and strengthen the organization’s image. 

If these values are implemented and communicated in the right way 

they can be a powerful instrument that contributes to an improved 

service culture. The values will motivate the employees and contribute 

to enhance the service quality and the organization’s image towards 

the society.  
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Inledande del 

I detta kapitel ges en kort inledning om vård- och omsorgsbranschen. Detta kapitel ger en 

introduktion där vi redogör för bakgrunden till uppsatsens valda forskningsområde som följs 

åt en problemdiskussion. Vårt syfte, forskningsfråga samt fyra stödfrågor presenteras för att 

därefter återge definitioner av centrala begrepp. Avslutningsvis presenteras tidigare 

forskning om förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn som en del av den offentliga 

sektorn. Kapitlet avslutas med att återge uppsatsens disposition.  

__________________________________________________________________________ 

1.1 Inledning 

Sverige har en åldrande befolkning, antalet personer som är 65 år eller äldre har under det 

senaste halvseklet mer än fördubblats.
1
 Trycket på vården och omsorgen har alltså ökat. I 

strävan att effektivt organisera den svenska välfärden har kraven på effektivitet och valfrihet 

intensifierats. Detta har bland annat medfört att privata entreprenörer har dykt upp på den 

svenska vård- och omsorgsmarknaden och konkurrens har börjat uppstå.
2
 På grund av den nya 

konkurrensen inom branschen måste kommunala verksamheter nu börja tänka ur ett 

marknadsperspektiv. Förutom konkurrensen får verksamheten även brottas med den negativa 

bilden som porträtteras av medier nästan dagligen. Dåligt fungerande vård- och omsorg har 

politiker försökt att lösa med bland annat genom förstärkning av patientens rättigheter med 

syfte att förbättra kvalitet. Ett exempel på det var det var ett betänkande som lämnades till 

regeringen, under namnet Värdigt liv i äldreomsorgen, med ett mål om att införa en nationell 

värdegrund.
3
 Detta ledde i sin tur till ett tillägg i Socialtjänstlagen.

4
 Denna 

värdegrundsutredning ger ökat inflytande för de äldre och föreslår bestämmelser i 

Socialtjänstlagen om en nationell värdegrund. Nationell värdegrund syftar till att tydliggöra 

den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som avser det dagliga arbetet.
5
 Med 

detta i åtanke har vi formulerat ett syfte.  

                                                 
1
 www.socialstyrelsen.se, läst 2010-04-25 

2
 http://www.sos.se, läst 2009-04-13 

3
 http://www.vardfacket.nu, läst 2010-04-27 

4
 www.regeringen.se, läst 2010-05-07 

5
 www.regeringen.se, läst 2010-05-07 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och öka förståelsen för hur ledningen inom en 

kommunal vård och omsorg arbetar för att öka organisationens tjänstekvalitet och därmed 

förbättra dess image.  

 

För att kunna undersöka och uppfylla vårt syfte har vi valt att undersöka förändringsarbete 

inom vård och omsorg ur ett ledningsperspektiv. Det har vi valt eftersom ett förändringsarbete 

måste börja någonstans i organisationen och ofta börjar det på ledningsnivå. För att 

implementeringen av värdegrunder ska ske så smidigt som möjligt, måste det förankras på 

ledningsnivån först och förmedlas sedan nedåt i organisationen. Med ledningen menar vi alla 

ersoner från den högsta chefen, förvaltningschefen, ned till verksamhetschefer och vidare till 

enhetschefer. Vår undersökning omfattar även ett par anställda från staben samt 

personalchefen som också är en del av ledningen. För att kunna uppfylla vårt syfte har vi 

formulerat en forskningsfråga.  

1.2.1 Forskningsfråga 

Utifrån presenterat syfte har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

 

På vilket sätt kan ledningen inom vård- och omsorg arbeta för att förbättra tjänstekvaliteten i 

verksamheten och stärka dess image? 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå vårt syfte, har vi valt att dela in den i tre 

mindre frågeställningar. De tre mindre frågeställningarna är: 

 

o Hur kommunicerar ledningen ut värdegrunder? 

o Varför behövs det värdegrunder? 

o Vilka förutsättningar krävs för att implementering av värdegrunder ska lyckas?  

 

För att vidare utveckla varför forskning inom detta område behövs har vi nedan gjort en 

utförlig bakgrund samt problemdiskussion som tar upp dagens situation inom vården och 

omsorgen.  
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1.3 Bakgrund  

Inom offentlig sektor blir det allt viktigare med marknadsföring och varumärkesbyggande. 

Den största delen av den offentliga sektorn såsom skola, vård och omsorg i Sverige är 

skattefinansierade och priset är därmed inte det främsta konkurrensmedlet. Istället kvarstår det 

att konkurrera om servicekvaliteten. I en sådan konkurrenssituation, där de olika utförarna 

erbjuder tjänster som är människovårdande, är kunden en central aktör. Viktigt blir, istället för 

priserna, att lyfta fram personalens bemötande.  

 

Värdegrundsutredningen som nämndes inledningsvis ska i praktiken garantera att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
6
 Följande citat illustrerar tydligt 

vilka förväntningar som ställs på verksamheterna: 

”En värdegrund för äldreomsorgen kan bidra till att tydliggöra att verksamheten ska 

inriktas på den äldre personens behov av värdighet när hon eller han får omsorgsinsatser 

eller i annat fall har kontakt med verksamheter inom äldreomsorgen. En formulerad 

värdegrund är ett sätt att förnya tänkesätt inom äldreomsorgen.”
7
 

 

Vidare i utredningen står det om studien som bidragit till ändringen. Denna studie visar att 

förändring inom vård och äldreomsorg inte handlar om det konkreta, så som nya lokaler, 

arbetskläder, detta är endast ting som förbättras, inte förändras. Det som behövs förändras är 

det abstrakta – det innebär de anställdas sätt att tänka och arbeta. Det framgår av betänkandet 

att det är de anställdas människosyn som bör förändras och deras attityd till äldre människor.
8
 

 

Denna övergång till marknadsinriktning innebär att de anställdas kunskaper och engagemang 

blir alltmer viktiga resurser.
9
 Engagerade och kunniga medarbetare blir en alltmer betydande 

konkurrensfaktor och det talas också om mjukare former av styrmetoder som idéstyrning, 

intern marknadsföring och servicekultur. Intressen för idéer och värderingar präglas av 

företagskulturer och ”excellenta företag”, som exempelvis IKEA.
10

 Många företag och 

organisationer har insett betydelsen av att arbeta med en gemensam värdegrund. Exempel på 

det ser vi i både landsting, åtskilliga kommuner såväl som deras förvaltningar
 
.
11

 

 

                                                 
6
 www.regeringen.se, 2010-05-07 

7
 www.regeringen.se, läst 2009-04-27 

8
 Värdigt liv i äldreomsorgen, Betänkande av Värdighetsutredningen (2008) s. 31 

9
 Simonsson, Charlotte. (2002) Den kommunikativa utmaningen s. 21 

10
 Jrf. Tylefors, Ingela (2007). Ledarskap i human service organisationer s. 140 

11
 www.firstflight.se, läst 2010-05-08 
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Det är vanligt att organisationer som vänder sig till allmänheten definierar sitt varumärke 

genom kärnvärden. Syfte är att profilera sig och ett starkt varumärke är ett som lyckats 

förmedla sina kärnvärden och mål.
12

 Detta visar på att det marknadsinriktade tänkesättet som 

sker i samhället har börjat ställa nya krav på kommunala verksamheter. De måste utveckla 

och förändra sin organisation för att kunna konkurrera och behålla sina kunder. Frågan är om 

dagens vård- och omsorg kan ge god service och dessutom uppfylla de äldres nya krav på 

servicen. Detta har lett till ett införande av värdegrunder inom den offentliga sektorn. Dessa 

värdegrunder ska säkerställa att kunderna ska få god service som uppfyller de individuella 

behoven. Vem kan då garantera de äldre får en god vård som samtidigt uppfyller individuella 

behov? 

1.4 Problemdiskussion 

I en tjänsteverksamhet kan sociala relationer likställas med deras produkt och deras image 

utåt är viktig.
13

 Att utföra sina tjänster på ett bättre sätt än konkurrenterna innebär att erbjuda 

något som är av högre värde och mer betydelsefullt för kunderna. Det är viktigt att 

differentiera sin tjänst från konkurrenternas genom att skapa känslor av förtroende. Detta är 

anledning att alltfler serviceorganisationer väljer att spegla kundernas kärnvärderingar i sitt 

varumärke.
14

 Moderna organisationer investerar både pengar och energi på att stärka sina 

varumärken.
15

 Dessa serviceorganisationer strävar efter, i sina kampanjer, att förmedla en god 

bild av verksamheten vilket oftast är serviceinriktad och kundmedveten personal.
16

  

 

Vård- och omsorgsbranschen blir ständigt ifrågasatt och utsatt för medias granskning.
17

 

Debatten om svensk äldrevård har intensifierats i media av både journalister, politiker, 

näringsliv och anställda från branschen. Det har höjts ett antal kritiska röster mot den dåliga 

maten som serveras på vissa äldreboende men även rapporter från olika svenska kommuner 

om äldres isolering har tagits upp.
18

 Det finns rapporter som handlar om bristande kvalitet 

som beror på nedskärningar och hög personalomsättning, medan andra handlar om det ökande 

framtida behovet samt 40-talisterna och deras framtida roll som kunder. Det diskuteras om att 

dessa framtida kunder kommer att ställa nya och annorlunda krav på vården till skillnad från 

                                                 
12

 Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering-en handbok på vetenskaplig grund s. 86-87 
13

 Norrman, Richard.(2000). Service Management ledning och strategi i tjänsteproduktion sid 55 
14

 Grönroos, Christian. Service management och marknadsföring (2008) s. 324 
15

 Falkheimer, Jesper. & Heide, Mats. (2007). Strategisk kommunikation s. 19 
16

 Grönroos, C. (2008) s. 327 
17

 Gästföreläsning med förvaltningschefen, 2010-04-29 
18

 www.dn.se, läst 2010-04-28 
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det som ställs idag.
19

 Detta har lett till att kraven på kvalitet inom omsorgen har stramats uppp 

samtidigt som konkurrensen har intensifierats. För att öka sin konkurrenskraft och för att 

kunna bibehålla sina kunder måste vård- och omsorgsbranschen stärka sin image och höja sin 

kvalitet.  

Då samtliga i gruppen hade intresse för förändringsarbete relaterat till ledarskap, bestämde vi 

oss att göra en fallstudie av en verksamhet som genomgår en sådan förändring. Anledningen 

till att vi valde detta ämne som examinationsarbete är att det har skett en 

organisationsförändring inom Helsingborgs omsorg. För oss var det mest intresseväckande att 

studera effekter av marknadiseringen och vad konkurrensutsatthet för ett tidigare monopol 

innebär. Verksamheten befinner sig i en situation där den numera tar en mer aktiv roll och 

försöker skapa en profil och ett varumärke till skillnad från den tidigare rollen som förvaltare. 

1.5 Avgränsningar  

För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att utföra en fallstudie. Vi undersöker 

hur en kommunal och offentlig organisation arbetar med värdegrunder som ett kvalitets- och 

imagestärkande verktyg. Eftersom denna fallstudie grundar sig på en specifik organisatorisk 

enhet inom den kommunala driften, kan resultatet inte ge generella riktlinjer till alla 

serviceorganisationer men studien kan användas i andra liknande verksamheter inom sektorn. 

Vi anser däremot att detta är ett bra exempel, som kan ge idéer och inspiration till andra 

organisationer som tänker implementera värdegrunder som ett kvalitets- och imagestärkande 

verktyg.  

 

Då ett förändringsarbete ska genomföras startas det vanligtvis på ledningsnivå för att sedan 

implementeras nedåt i organisationen. Av den anledningen har vi valt att studera företeelsen 

ur ett ledningsperspektiv. Därmed utelämnas medarbetarnas och kundernas syn på 

värdegrunder. Undersökningen avser den interna kommunikationen i samband med en 

värdegrundskampanj som vänder sig inåt, gentemot medarbetarna. Därmed berörs inte den 

externa kommunikationen.  

1.5.1 Presentation av den valda organisationen  

Vi har valt att begränsa oss till Helsingborgs kommunala verksamhet. För att möjliggöra ett 

effektivt arbete i kommunen, är Helsingborgs kommun organiserat i ett antal förvaltningar. 

                                                 
19

 Gästföreläsning Förvaltningschef, 2010-04-29  
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Det är folkvalda politiker som har det yttersta ansvaret, dock utförs det operativa arbetet inom 

skola, äldreomsorg, renhållning med mera av både de kommunala förvaltningarna och privata 

aktörer. Varje enskild förvaltning fungerar som ett hjälporgan för de politiska beslutsfattarna. 

Över varje förvaltning finns en politisk nämnd. Förvaltningschefer som leder förvaltningar är 

tjänstemän och inte folkvalda politiker.
20

 

 

Entreprenadlösningar och kundvalsmodellen är allt vanligare i landets kommuner och skapar 

konkurrensutsättning inom ramen för den offentliga sektorn som finansieras med skattemedel. 

Därför har vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg beslutat att införa en kundvalsmodell för 

hemserviceinsatser, vilket påbörjades den 1 november 2007. Vidare har nämnden genom 

upphandling valt att lägga ut driften av fem vårdboenden och åtta LSS-boenden på 

entreprenad från och med den 1 april 2008 samt delar av hemvården under hösten 2008.
21

 

1.5.2 Vård- och omsorg i Helsingborg 

Helsingborgs Vård- och omsorgs förvaltning driver olika verksamheter inom handikapp-, 

vård- och äldreomsorg inom Helsingborgs kommun. Det finns cirka 2 500 anställda och 

verksamheten omsätter 1,3 miljarder kronor. Omkring 6 000 personer använder idag någon 

form av omsorg, service eller tjänst som vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för. Det 

kan innebära allt från särskilda boenden för äldre eller handikappade, personlig assistans till 

hemvård, hjälp med städning och tvättning. Verksamheten styrs bland annat av 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd till vissa handikappade (LSS) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL).
22

 

 

Stat, landsting och kommuner är politiska institutioner som styrs av de valda politikerna. 

Inom de politiskt styrda organisationerna finner vi tre kulturer: den politiska, den 

administrativa och den professionella kulturen.
23

 Som en del av kommunal verksamhet är vår 

fallstudie grundad på denna politiskt styrda organisation. Verksamheten har tre övergripande 

mål, vilka är: ekonomi i balans, nöjda brukare/kunder, motiverade och stolta medarbetare som 

arbetar efter en gemensam värdegrund. Dessa tre mål ska, enligt styrkorten (se bilaga 3), 

tillsammans resultera i en ständig utveckling och förnyelse.
24

 

                                                 
20

 www.helsingborg.se, läst 2010-04-17 
21

www.helsingborg.se, läst 2010-04-20 
22

 www.helsingborg.se, läst 2010-04-17 
23

 Tylefors, Ingela (2007) s. 20 
24

 Planering Styrkort 2010: Styrkort, planering (Vård- och omsorgsnämnden), se bilaga 
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1.6 Tidigare forskning 

För att kunna bidra med något nytt i arbetet med värdegrunder relateras vårt examensarbete 

till tidigare forskning som handlar om den marknadsinriktade perspektivet och de reformer 

som har lett till stora förändringar inom den offentliga sektorn. Vi inleder med att redogöra 

för det doktrinskifte som har dominerat den offentliga sektorns organisationskommunikation, 

vilket i sin tur har lett att frågor om förbättrad kvalitet och image är mer aktuella än någonsin 

inom denna sektor. I sin bok ”Från patient till kund. Intåget av marknadstänkande i 

sjukvården och förskjutningen av patientens position”, diskuterar Lars Nordgren 

marknadiseringen av hela samhället. Detta gäller framförallt den offentliga sektorn med 

sjukvård i spetsen.
25

 Decentralisering av sjukvården som har skett de senaste fyra decennierna 

hade som syfte att effektivisera sjukvården. Detta gjordes genom ett skifte av ansvar från stat 

till landsting.
26

 Idag sköts vård- och omsorgen av kommunen samt av privata entreprenörer.  

 

Inom forskarvärlden diskuteras det om det nyliberala tänkandet som har påverkat hela 

samhället. Den offentliga sektorn i Sverige genomgår en omvandlingsprocess vilket är en del 

av den internationella rörelsen av omfattande marknadsreformer, påstår Lars Nordgren med 

hänvisning till Forsell & Jansson.
27

 Det nyliberala tänkandet innebär att individens handlingar 

baseras på egna beslut och planer och inte ”någon annans godtyckliga vilja.”
28

 

 

Betoningen ligger på självbestämmande rättigheter, patientens position förskjuts till kund och 

möjligheten att välja som kund blir större. Detta samtidigt som positionen som patient stärks 

juridiskt genom exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen som antogs år 1982.
29

 Detta har lett till 

att kraven på effektivitet, valfrihet och individanpassad vård varit tongivande inom den 

offentliga sektorn.
30

 Människan betraktas som ett självstyrande subjekt som tar ansvar och gör 

sina egna val.
31

 Sveriges kommuner har valt olika vägar för att leva upp till dessa krav inom 

äldreomsorgen. Under de senaste åren har de kommuner som valt att införa kundvalsmodeller 

ökat kraftigt, den största ökningen är framför allt inom äldreomsorgen.
32

  

 

                                                 
25

 Nordgren, Lars. (2004). Från patient till kund. Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen 

av patientens position s. 121 
26

 Nordgren, L. (2004) s. 60-61 
27

 Nordgren, L. (2004) s.35 
28

 Nordgren, L. (2004) s. 37 
29

 Nordgren, L. (2004) s. 72-73 
30

 Nordgren, L. (2004) s. 40-41 
31

 Nordgren, L. (2004) s. 43 
32

 www.socialstyrelsen.se, läst 2010-04-28 
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Forskarna är eniga om att det är viktigt för hälso- och sjukvårdutförare att förstå kundernas 

förväntningar. Olika forskare har tilldelat patienten nya namn såsom medicinsk konsument, 

vårdkonsument eller kund.
33

 Att det nu talas om kunder och inte vårdtagare eller patienter är 

ett tecken på att det införs marknadsspråkbruk som sätter kunden och dess individuella behov 

i centrum. Därmed menar forskningen att kundernas förväntningar för vård och andra tjänster 

är olika, vilket man behöver vara observant på. Hälso- och sjukvårdindustrin innehåller 

komplexa och mångsidiga tjänster och genomgår dessutom snabba förändringar. Den mest 

uppmärksammade skillnaden är att vårdtjänster innebär mer människonära relationer mellan 

kunden och omsorgspersonalen. Den viktigaste faktorn som har visat sig påverka hälso- och 

sjukvårdskundnöjdheten mest, är personalens medmänskliga egenskaper och hur de svarar på 

patienternas olika behov.
34

 

 

Genom tidigare forskning har vi fått insikt om hur vård- och omsorgsbranschen har förändrats 

över tiden. Vi har fått en djupare förståelse för hur viktig frontpersonalens roll är i att det ska 

ske goda servicemöten. Det som vi anser saknas i den tidigare forskningen är hur en 

organisation ska bli mer marknadsinriktad. Därmed saknar vi även hur en kommunal 

organisations ledning ska få sina medarbetare att agera mer serviceinriktat. Vi vill därmed 

belysa vikten av att ledarna uppmuntrar till förändringar för att bli mer konkurrenskraftiga.  

1.7 Begrepp 

I uppsatsen används följande begrepp frekvent. Härmed vill vi definiera vad som menas när 

dessa begrepp som används.  

 

Värdegrunder  Värdegrunder är ett synsätt som fungerar som en sorts kvalitetsstämpel. 

Den tar upp olika värdegrunder som ska fungera som ett hjälpmedel för personalen att ge 

kvalitativa servicemöten. Dessa kärnvärden fungerar alltså som ett manus och stöd för all 

personal i mötet med kunden.  

Kvalitet  En avgränsning av begreppet kvalitet har gjorts då det är enbart inom den 

undersökta verksamheten det gäller. Enligt Socialtjänstlagen 3 kap § 3 skall socialtjänstens 

insatser vara av god kvalitet.
35

 Den goda kvaliteten avser att uppgifter inom socialtjänsten ska 

                                                 
33

 Nordgren, L. (2004) s. 114-117 
34

 Leventhal, L. The role of understanding costumer expectations in aged care s. 54 
35

www.lagen.nu, läst 2010-05-05 
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utförras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. Detta gäller för både privata och offentliga verksamheter.
36

 

Image  Image är kundernas och omvärldens allmänna bild av en organisation och dess 

produkter och tjänster. Det är de olika värderingarna som ligger bakom varumärket.
37

  

 

Profil  Profil är den bild av organisationen som ledningen önskar förmedla ut till 

allmänheten.
38

 

 

Varumärke Varumärke kopplat till organisation kan likställas med profilbegreppet, d v s 

en bild som ledningen önskar förmedla.
39

 

 

Balanserat styrkort  ett balanserat styrkort består av fyra perspektiv eller mätområden.
40

 

Dessa är finansiella mål, kundperspektiv, internt perspektiv samt lärande och 

förnyelseutveckling.
41

 Syftet med styrkort är att fånga en helhetsbild eftersom det omfattar 

flera mål. Styrkort används flitigt inom human service organisationer och andra icke 

vinstdrivande organisationer. 
42

 

 

Marknadisering Detta begrepp syftar till en ökad användning av marknads- och 

management tänkandet. Det handlar om att införa marknadsföringsspråkbruk som inkluderar 

kundorientering, köp och säljrelationer, vilket har introducerats inom den offentliga sektorn.
43

  

1.8 Disposition  

Uppsatsen består av tre delar: den inledande, avhandlande och den avslutande delen.  

Den inledande delen består av kapitel ett som är en introduktion till det valda 

forskningsområdet. Problemformulering, syfte och forskningsfråga presenteras. Därefter 

följer de tre mindre frågeställningarna som ligger till grund för att besvara forskningsfrågan 

och används senare vid analysen. Kapitel två ugör uppsatsens meotodavsnitt där vi beskriver 

                                                 
36

www.lagen.nu, läst 2010-05-05 
37

 Jfr. Grönroos, Christian. (2008) s.187 
38

 Heide, M., Johansson C: & Simonsson, C. (2005). Kommuniaktion och organisation s. 162 
39

 Heide, M., Johansson C. & Simonsson, C. (2005) s. 162 
40

 Tylefors, I. (2007) s. 30 
41

 Grant, R. M. (2008) Contemporary strategy analysis. s. 51-53 
42

 Tylefors, I. (2007) s. 30 
43

 Nordgren, L. (2004). s.4 
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vårt tillvägagångssätt i insamlande av empiriskt material. Vidare innefattar kapitlet avsnitt 

som belyser vår förförståelse, vårt kritiska förhållningssätt samt de avgränsningar som gjorts. 

I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som består av organisationsförändrings-, 

ledarskap- och kommunikationsteorier som är relevant och central för vår forskningsfråga.  

 

Den avhandlande delen kopplas empiri med teorier i syfte att besvara de mindre 

frågeställningarna, vilka ligger till grund för att besvara forskningsfrågan. Materialet som 

analyseras är indelat i tre avsnitt utifrån de tre frågeställningarna och behandlar de olika 

teman som organisationsförändring, implementeringsförfarande och kommunikation. 

 

Den avslutande delen består av kapitel sex som är avslutande presenteras analysens resultat, 

alltså svaret på forskningsfrågan. Därefter följer slutsatser och en diskussion där vi redogör 

för uppsatsens betydelse i ett större sammanhang inom forskningen om ledarskapets 

strategiska roll relaterat till implementering av värdegrunder. Det förs en summering av 

forskningsresultatet vilket kan vara till nytta för andra organisationer som genomför ett 

liknande projekt. Slutligen presenterar vi förslag till vidare forskning.  
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Metod 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av metod 

n 

aktivitetsplan för kvalitetskontroll 

inom vård- och omsorgsnämnden 2010 

 

SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen. Vi 

granskade statistik från svenska kommuner och landsting om öppna jämförelser för 

äldreomsorgen, Socialdepartementets pressmeddelanden och olika tidningsartiklar lästes i 

syfte att få en helhetsbild på samhällsnivå. Informationen sållades därefter utifrån 

 En sökning av relevanta artiklar kring tidigare forskning gjordes i ELIN, Electronic 
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Library Information Network samt en genomgång av vår Service management litteratur som 

behandlar tjänsteverksamheten inom offentlig sektor.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningsätt  

Uppsatsen är baserad på en fallstudie, vilket ger möjlighet till en fördjupning i det specifika 

företeelse och vad som är specifikt för en viss kommun eller organisation. Genom en 

fallstudie kunde vi även gripa autentisk information. Det autentiska vi har fångat är själva 

kontexten som avser implementeringen av värdegrundsarbetet, vilket har hjälpt oss att kunna 

svara på vår forskningsfråga. Enligt Jacobssen lämpar sig fallstudier för teoriutveckling. 

Genom att gå på djupet i ett enskilt fall, kan forskaren hitta saker som denne inte hade klart 

för sig innan undersökningen.  Vår ambition var att framställa en modell utifrån de tre 

besvarade frågeställningarna, vilket också presentras i analysen.  

 

Genom att vara öppen för andra tolkningar utmanas teorin och ges möjlighet att se något nytt. 

Både teorinära och empirinära förhållningssätt är givande och bör användas i kombination, 

vilket vi också gjorde. Vi strävade efter att hitta en balans mellan teori och empiri och 

förklara fenomenet ur båda aspekter.  Eftersom uppsatsen tar sin utgångspunkt i empiriska 

undersökningar, har den främst induktiv ansats medan den teoretiska referensramen som har 

använts ger uppsatsen en deduktiv ansats.
46

 Som vi tidigare nämnde, försökte vi ”se de 

speciella situationer utan de skygglappar som i förväg definierade hypoteser och teorier 

skulle medföra”. Därmed fick inte den negativa bilden som medier framställer styra 

forskning.  

2.3 Kunskap om ämnet 

                                                 
44

 Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen.  s. 97-98 
45

 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. s. 145 
46

 Jacobsen, D. I (2002) s. 45 
47

 Jfr. Jacobsen, D. I (2002) s. 44 
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en ny bestämmelse om en 

nationell värdegrund för äldreomsorgen togs av regeringen i oktober 2009.
48

 Däremot fanns 

det en del uppsatser om skolornas och polisens värdegrundsarbete, vilket användes som en 

inspiration och orientering i ämnet. 

2.4 Huvudstudie

 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi valde kvalitativa intervjuer eftersom vi ville få en djup och ingående bild av hur ledningen 

arbetar med implementering av värdegrunder. Syftet är att undersöka varför dessa behövs 

samt vilka utmaningar det finns med införandet av nytt tänkesätt. Kvale hävdar att forskaren 

själv är forskningsverktyget och att en intervjusituation är ett mänskligt samspel där resultatet 

beror på intervjuarens kunnande, känslighet och empati.
49

 Att möta våra respondenter med en 

genuin nyfikenhet skapade en avslappnad atmosfär vilket resulterade i att vi fick långa och 

betydelsefulla beskrivningar av deras situation och roll i implementeringen. För att skapa djup 

i vårt empiriska material 

Enligt Bryman är det önskvärt att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever som 

viktigt. Eftersom vi strävade efter att få fylliga och detaljerade svar, ställde vi fokusfrågor 

kring vad värdegrunder, kvalitet och stolthet betydde för dem. Därmed riktades intresset mot 

den intervjuades åsikter.
50

 

 

                                                 
48

 www.regeringen.se, läst 2010-05-07 
49

 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.101, 136 
50

 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s.300 
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2.4.2 Intervjuerna och presentation av respondenterna 

Vi utformade fyra olika intervjuguider på grund av respondenternas skiftande roller i detta 

värdegrundsprojekt, se bilaga 1. Semistrukturerad intervju som även kallas för intervjuguide 

innebär att forskaren gör en kort minneslista över frågeställningar som ska täckas eller 

beröras. Det är avgörande att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur 

de intervjuade upplever sin värld. Detta ställer krav på forskarens flexibilitet både vid 

genomförandet och vad det gäller själva intervjuguiden.
51

 För att få information om 

respondenternas upplevda verklighet utformade vi frågor utifrån de följande teman: 

servicekvalitet, värdegrunder och förändringar men valde att inte vara alltför specifika för att 

ge utrymme för spontana uttalanden och följdfrågor.  

 

För att få ledningens syn på implementering av värdegrunder ville vi följa top-down 

kommunikationen och därmed bestämde vi oss för att intervjua så många beslutsfattare och 

nyckelpersoner i verksamheten som möjligt. Våra intervjupersoner var följande: 

o Förvaltningschefen för vård och omsorg 

o Personalchefen 

o Två personer från stab, varav en projektutvecklare och en administrativ chef och 

utbildningsansvarig 

o Tre verksamhetschefer  

o Fyra enhetschefer  

Vilka intervjupersoner som omfattas av undersökningen framgår av nedan egengjorda, 

förenklade organisationsschema. Hela organisationsschemat finns som bilaga 2. 

 

 

                                                 
51

 Bryman, A. (2001) s.270-271 

Egenritad och förenklad modell över Helsingborgs vård- och omsorgs 

organisationschema.  

SoL - Socialtjänstlagen 

LSS - Lagen om stöd för funktionshindrade  

BaB - Bostadsanpassningsbidrag  
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hur samspelta de är i sina uppfattningar. Vi fick även 

se hur de resonerar tillsammans.  

 

Att vara förberedda och väl pålästa, både om verksamhetens villkor och förändringar som har 

skett, medförde att vi bättre kunde förstå informanternas värld och tolka centrala teman i den 

intervjuades arbetssituation, vilket var högst aktuellt vid vår första intervju med de tre 

verksamhetscheferna.
52

 Det som var avgörande för oss som forskare var att få information om 

hur de intervjuade upplever sin värld, vilket är viktigt vid genomförandet av kvalitativa 

intervjuer enligt Kvale.
53

  

 

Av de tiotal kontaktade enhetschefer lyckades vi boka en intervju med en enhetschef på ett 

mindre äldreboende och tre övriga ställde upp på telefonintervjuer. Två utav 

                                                 
52

 Kvale, S. (1997) s. 35 
53

 Kvale, S. (1997) s. 270-271 
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telefonintervjuerna varade i cirka 35 minuter och en i 15 minuter. Efter den

fram ”det som materialet inte talar om”.
 55

 

På samtliga intervjuer skiftade vi med att ställa frågor och dialog etablerades. Vi ansåg att det 

var givande även för våra respondenter eftersom det resulterade i en spontanitet. Det 

medförde att vi gled ifrån ämnet vid vissa intervjuer vilket till en viss del var positivt då det 

kom fram oväntade saker, medan det i andra situationer var svårt att smidigt återgå till ämnet. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon, förutom den sista, som var ett inkommande samtal på 

en av författarnas mobil och därmed inte kunde spelas in. 

2.4.3 Analys av intervjuerna 

Det var viktigt för oss som forskare att vara både kritiska och kreativa. För att undersökningen 

ska ge resultat och peka på möjliga handlingsvägar krävdes det en stor portion nyfikenhet och 

förmåga att kunna se nya möjligheter. Samtidigt som handlingsvägarna och möjligheterna 

ständigt ska omprövas och ifrågasättas.
56

 Vi har hela tiden haft i åtanke att uppfylla de tre 

generella kraven för en bra utredning, nämligen att undersökningsarbetet ska vara intressant, 

trovärdigt och begripligt. Med intressant menar vi att det ska behandla problematik som är av 

betydelse även för andra personer. Med begriplighet menar vi att läsaren ska, på ett 

lättförståeligt sätt, ta del av den verkligheten som vi som forskare har undersökt. Dessutom 

har tolkningar av våra intervjupersoners olika uttalanden varit föremål för ytterligare 

diskussioner med syfte att säkra korrektheten i uppfattningar och minska missförstånd och 

eventuella misstolkningar.
57

 I detta syfte har vi även skickat e-mail till verksamhetschefer för 

förtydligande av vissa frågor, då vi på de 45 minuterna inte riktigt fått klarhet inom vissa 

områden. 

                                                 
54

 Jacobsen, D. (2002) s. 100 
55

 Widerberg, K. (2002) s. 144-145 
56

 Eriksson, Lars-Torsten & Finn, Wiedersheim-Paul (1999). Att utreda, forska och rapportera. s. 32 
57

 Eriksson, L-T. & Finn, W.-P. (1999) s. 36 
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ledningen kan arbeta strategiskt med värdegrunder som ett styrmedel

2.5 Fältobservationer  

Observationsform ställer stora krav på forskaren som har i uppgift att genom att titta, lyssna 

och fråga skapa sig en verklighetsbild och på bästa sätt återge en förklaring av vad som 

verkligen sker. Magne Holme och Krohn Solvang, med hänvisning till Riley (1963) menar att 

”sådan metod kan fånga nätverk av handlingar och reaktioner mellan gruppens medlemmar 

som utmärker detta sociala system.” 
59

 Observationerna gav oss viktig information som 

intervjuerna inte kunnat fylla. Som exempelvis att utifrån de sociala interaktionerna mellan 

människor och miljö bilda oss en egen uppfattning. Olika personers agerande, gester, 

spontana kommentarer som vi har noterat har gett oss en ytterligare dimension som är 

självupplevd med alla våra sinnen.
60

 Det vi kunde se, höra och känna var empirisk 

”sinnesdata” om de påståenden som framgick av intervjuer. Detta kunde prövas vid dessa två 

observationer.
61 

  

                                                 
58

 Bryman, A. (2001) s. 310-311  
59

 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1991). Forskningsmetodik -Om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 

110,122 
60

 Kajser, Lars & Öhlander, Magnus. (1999) Etnologiskt fältarbete. sid 77-78 
61

 Jacobsen, D. (2002) s. 31 
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dock inte påverka vårt fältarbete då vi hade som mål att behålla vårt kritiska förhållningssätt. 

Lars Kajser menar att inför en uppgift så kan en förförståelse färga fältarbetet utifrån egna 

erfarenheter och åsikter.
62

  

 

Det fanns en medvetenhet hos oss om risken att dras in i studieobjektets världsbild och vi 

försökte att fokusera på miljön och människorna.
63

 

2.5.1 Gästföreläsning 

                                                 
62

 Kajser, L & Öhlander, M. (1999) s. 76-82 
63

 Bryman, A. (2001) s. 288 
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2.6 Metodreflektion - Validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet 

Verifiering är en av Kvales sju stadier vid kvalitativ undersökning och beskriver fältresultatets 

fastställande av generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.
64

 Reliabilitet handlar om 

undersökningens tillförlitlighet
 
vilket syftar till hur korrekt resultatet är.

65
 Vi anser att vårt 

fältmaterial har hög reliabilitet. Ur reliabilitetssynpunkt som huvudsakligen handlar om 

mätningars pålitlighet
66

 var det viktigt för oss att få prata med representanter från varje 

ledningsnivå, från förvaltningschefen, verksamhetschefer, personalchef, stab och 

projektutveckling fram till enhetschefer. På så sätt fick vi en mångfacetterad bild med flera 

åsikter. Dock är vi medvetna om att arbetet med värdegrunder är en subjektiv uppfattning som 

beror på chefernas utbildnings- och erfarenhetsbakgrund, samt position och roll i 

organisationen. Denna insikt och även andra iakttagelser från fältet diskuterades i vår grupp 

och vi kom överens om hur vi skulle tolka det vi såg och hörde. Vi kom överens om att 

diskutera vad de olika personerna sade och dra gemensamma slutsatser. Med tanke på det 

ovannämda, är detta en fråga om den interna validiteten då det ska finnas överensstämmelse 

mellan de subjektiva bedömningarna hos oss som författare och de teoretiska idéer som vi 

ville utveckla. Detta kan förstås som kommunikativ validitet som enligt Kvale innebär att 

kunskapsanspråkens validitet prövas i en dialog.
67

  

Enligt Bryman är den interna validiteten en styrka i kvalitativa undersökningar.
68

 Den styrkan 

grundas i att alla i gruppen tog del av alla informanternas utsagor och själva atmosfären 

genom att alla tre var närvarande vid både intervjuer och observationer förutom 

personalchefsintervjun där vi var två, och tre telefonintervjuer utfördes av en i gruppen. 

Genom att uppdelningen av transkriberingar skiftades och gjordes av den i vår grupp som inte 

var närvarande fick alla chans att ta del av den kompletta empirin. En ytterligare viktig 

validitetsfaktor är att vi ständigt hade en dialog och stämde av med varandra kring våra egna 

tolkningar av olika situationer och uttalanden och även på så sätt försökte undvika farorna 

med subjektivitet.  
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2.7 Etisk diskussion och källkritik 

Eftersom vi präglas av det samhället vi lever i är det därmed på sin plats att ha en etisk 

diskussion med tanke på att människans egna erfarenheter påverkar förmågan att få 

helhetsperspektiv av verksamheten.  

 

Övergripande har vi vid våra intervjuer följt de fyra huvudkrav som gäller för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Av Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

framgår det att det grundläggande individskyddskravet ska omfatta fyra huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Våra deltagare 

informerades om undersökningssyfte och mål samt att deltagande var frivilligt. Deltagarna var 

entusiastiska över att bidra med sina erfarenheter och gav därmed sitt samtycke till inspelning. 

Vad det gäller konfidentialitetskravet tillförsäkrade vi att eventuella känsliga uppgifter 

omfattades av sekretess och tystnadsplikt vad det gäller intervjuades identitet. Dessutom 

garanterades deltagarna att materialet endast skulle används i forskningssyfte vilket uppfyllde 

det sista kravet, nämligen nyttjandekravet.
69

 

 

En del i att vara källkritisk handlar om att inte ta för givet att det en forskare eller författare 

säger är det rätta i alla lägen. Därför har vi använt teorier som stöds från olika författare och 

forskare. Vårt val av teorier har präglats av det som vi har läst under vår utbildnings gång, 

detta kan ha medfört att vi varit något begränsade i våra val och även i våra analyser. Under 

intervjuer är det svårt att hela tiden vara opartisk. Från och till tog vi alla ställning till det som 

de olika intervjupersonerna sa vare sig det var något positivt eller negativt. För att få en så bra 

analys som möjligt har vi försökt att lyssna med ett kritiskt förhållningssätt på svaren från de 

intervjuade. Trots att vi inte använt oss aktivt av alla intervjuer vi genomfört har alla bidragit 

till att skapa en helhetsbild över hur organisationen arbetar med värdegrunder. Detta har hjälpt 

oss i det analytiska arbetet.   
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3. Teoretisk Ram 

I den teoretiska ramen presenteras relevanta teorier. Inledningsvis beskrivs 

organisationskultur och ledarens roll i förändring av organisationskulturen. Dessa teorier 

används för att kunna besvara varför värdegrunder behövs. Sedan presenteras 

organisationsförändring som förklarar vad införandet av värdegrunder innebär för de 

anställda. Denna teori lyfter fram vilka implikationer som kan finnas i ett förändringsarbete. 

Efter det redogörs en djupare analys över hur ledare kan hantera ett förändringsarbete, 

bland annat genom motivation och stöd. Därefter beskrivs förutsättningar. Det följs av 

internkommunikation specifikt relaterat till image och kvalitet, som är nyckelord genom 

uppsatsen. 

_______________________________________________________________________   

3.1 Organisationskultur 

Värderingar kan ses som ett synsätt som styr arbetet och är del av organisationskultur. För att 

kunna förstå vårt empiriska material redovisar vi vad organisationskultur är och betydelsen av 

den för en organisation. Därefter analyseras djupare ledningsstrategierna med syfte att 

förändra en organisationskultur.     

3.1.1 Organisation- och företagskultur  

Enligt Alvesson är organisationskultur värderingar och antaganden baserade på den sociala 

verkligheten. En kultur kan ses som en grupps gemensamma symboler och dess innebörder. 

Detta kan vara olika normer, regler eller värderingar som är gemensamma för gruppen. Kultur 

finns inte inom enskilda individer, utan mellan individer i en organisation där innebörden av 

symbolerna uttrycks öppet. Att ha en kultur underlättar när vi ska förstå olika personers eller 

gruppers processer och beteenden.
70

 Enligt Schneider, Hayes, Lim, & Raver ger en 

serviceinriktad organisationskultur ofta upphov till en snöbollseffekt. Alltså, serviceinriktad 

personal dras till arbetsgivare med en starkt serviceinriktad kultur. Nyanställda påverkas ofta 

på ett positivt sätt av den befintliga servicekulturen. När anställda lätt kan identifiera sig med 

organisationen och den slags service de bedriver blir de mindre benägna av att säga upp sig 

från sitt jobb samtidigt som kunderna upplever en högre grad av service i dessa 

organisationer. Även då personalomsättningen är låg är chansen större att de serviceinriktade 
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normerna och värderingarna, den positiva arbetsattityden, lättare förmedlas till nyanställda.
71

 

Organisationer som präglas av en stark servicekultur syns även ut mot kunderna. Det kan leda 

till att fler kunder upplever en god tjänstekvalitet som de kanske inte upplevt om 

servicekulturen inte lyst genom. Det finns ett tydligt samband mellan kundens och 

personalens upplevelser.
72

 

3.1.2 Förändring av organisationskultur  

Burnes menar att kultur är något som tenderar att utvecklas och förändras i en långsam takt. 

Detta som ett resultat av förändringar av gruppmedlemmar, organisatoriska förändringar och 

även samhällsrelaterade förändringar. Att förändra en organisationskultur går långsamt 

eftersom kulturen är något som finns låst i varje medlems inre.
73

 Su Mi Dahlgaard Park 

skriver i sin artikel Decoding the code of excellence – for achieving sustainable excellence att 

vi måste förstå människor, de anställda, och deras beteende innan vi försöker implementera en 

förändringsstrategi.
74

 Men det finns möjlighet att förändra organisationskulturen genom att 

utföra några omvandlingar i själva organisationen. Burnes redovisar Cummings och Worley’s 

sex steg för att förändra en organisationskultur.
 75

 Dessa är:
 
 

1) Formulera en tydlig strategisk vision – för att effektivt kunna förändra kulturen 

måste det finnas en klar vision av den nya strategin och tydliga värderingar för hur de 

ska nå upp till den nya strategin. Visionen ger syfte och riktlinjer för den kulturella 

förändringen.  

2) Visa toppmanagement engagemang – kulturförändringar måste ledas från toppen av 

organisationen. Ledningen måste vara starkt engagerad i de nya värderingarna för att 

skapa trycket till förändringarna. 

3) Kulturförändringarna måste komma från den högsta ledningen – ledningen måste 

kommunicera ut den nya kulturen genom sina handlingar.  

4) Förändra organisationen för att stödja de nya förändringarna – 

kulturförändringar måste följas av organisatoriska förändringar som stödjer den nya 

kulturen. Dessa förändringar kan vara information, kontrollsystem, ledningsstil och så 

vidare. Dessa förändringar ska hjälpa medarbetarna att leva upp till den nya kulturen. 
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5) Välja nya medarbetare och säga upp de som avviker - ett av de mest effektiva sätt 

att förändra organisationskulturen är att förändra det organisatoriska medlemskapet. 

Man ska anlita folk som delar de värderingarna och genom att erbjuda introduktioner 

där dessa värderingar tydligt förklaras. Gamla medarbetare som inte vill ändra sin 

attityd och som vägrar att anpassa sig måste lämna organisationen.   

6) Utveckla etisk och laglig känslighet – de flesta kulturella förändringsprogram 

försöker främja de värden som betonar de anställdas integritet, kontroll, rättvis 

behandling och trygghet i arbetet. Dock är ett av de viktigaste stegen i kulturell 

förändring att ersätta befintlig personal med nyrekryterad. Beroende på hur personal 

väljs, kan det strida mot arbetsrätten. Därför måste organisationen vara medveten om 

dessa potentiella etiska och juridiska fallgropar. 

3.2 Organisationsförändring 

För att lyckas införa värdegrunder i en organisation krävs det att organisationen har en uttänkt 

plan för hur de ska gå tillväga. Att införa värdegrunder innebär en förändring av attityder och 

beteenden, därför vill vi beskriva några förändringsmodeller. 

 

3.2.1 Förändringsmodeller 

Det finns flera olika åsikter om hur ett strategiskt förändringsarbete ska bedrivas inom en 

organisation. En av många teoretiker som diskuterar detta är professorn John P Kotter vid 

Harvard Business School. Han har tagit fram en modell som delar in förändringsprocessen i 

tre olika faser; förberedelse-, genomförande- och fullföljandefasen. I den första fasen påbörjas 

skapandet en vision och en förändringsinsikt, detta genom att skapa en logik om själva 

processen för alla berörda parter. I genomförandefasen kommunicerar ledningen ut 

förändringen, skapar delaktighet och fokuserar på kommunikationen samt ser till att ord och 

handling hänger ihop. I den slutgiltiga fasen ligger fokus på att eliminera motstånd som 

eventuellt uppkommit, samt att de förändringar som gjorts befästs.
7677

 Det finns en liknande 

trestegsmodell som Burnes (2004) skriver om i Kurt Lewin and the planned approach to 

change: A Re –appraisal. Det första steget är ”unfreezing”. Då luckras de anställdas gamla 

normer och värderingar upp så att de nya normerna och värderingarna kan få plats och tas in 

på ett positivt sätt. Under detta steg är det viktigt att ledningen förklarar varför de gör som de 
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gör. Om de anställda inte förstår syftet med det som händer så kommer förändringen att 

misslyckas redan under det första steget. Om steg ett lyckats genomföras korrekt så är det 

dags för steg två, ”moving”. Här ska ledarna motivera sina anställda och få dem att vilja 

sträva efter att uppnå de nya målen, visionen och missionen som satts upp. Det sista steget är 

”refreezing”. Under det sista steget ser ledarna till att de nya målen, visionen och missionen är 

klart och tydligt bland de anställda och att det nu är en självklar del av deras arbete. Ledarna 

ser alltså till att minimera risken för återfall i gamla vanor.
 78

 

3.2.2 Förändringar utifrån individen 

I artikeln The knowledge-creating company (1991) säger Nonaka “knowledge always begins 

with the individual.” Vissa av de anställda har många års erfarenhet vilket både ledare och 

hela organisationer borde dra nytta av. Dessa flera år av erfarenhet kombinerat med nytt och 

friskt tänkande skapar innovativt initiativtagande bland personalen.
79

 En författare som tar 

upp sambandet mellan motivation bland anställda och lärande organisationer är Peter M. 

Senge (2006). Han citerar Kazuo Inamori (1995) på följande sätt “if the employees themselves 

are not sufficiently motivated to challenge the goals of growth and technological 

development...there will simply be no growth, no gain in productivity, and no technological 

development.”
80

 Han hävdar att personalens motivation är avgörande för förändringsarbetes 

genomförande, vilket kan i sin tur bli lätt eller svårt.  

3.3 Ledarskap 

För att kunna införa värdegrunder krävs det att ledningen ger de anställda den information och 

det stöd som de behöver för att kunna leva upp till de nya kraven. Vi vill nu presentera teorier 

om hur och varför ledaren ska motivera sina anställda. Samt om hur de ska stödja dem under 

processen.  

  

3.3.1 Motivation  

Johnston, & Clark menar att anställda inom serviceorganisationer ofta utsätts för stor press 

och deras uppgifter är utmanande. Olika kunder ställer olika krav, och det är inte alltid 

personalen har resurserna för att kunna lösa dessa eller känner sig självsäkra nog att kunna 
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leva upp till de olika kraven. Frontpersonalen är den som representerar företaget och dess 

värderingar. Därför är det viktigt att utbilda och motivera personalen.
81

 Strazewski menar 

dessutom att värderingar och normer är i ständig förändring och därför ställs det krav på att 

kommunikationen fungerar i dagens organisationer.
82

 Därför är det viktigare att lyssna på de 

anställdas råd och idéer än på dem med högre position inom organisationen. Ledarna som 

bryr sig om de anställdas åsikter visar det genom att lyssna och ta till sig anställdas råd och 

kunskap. Detta leder i sin tur till fler engagerade anställda. Således blir beslut bättre och mer 

informationsbaserade.
83

 I en effektiv arbetsgrupp enligt Mullins, måste det finnas fokus på 

relationerna mellan de anställda och deras känslor. Inom servicebranschen är servicemötet 

mycket beroende på frontpersonalen. Därför måste dessa bli motiverade på rätt sätt.
84

 

3.3.2 Stödja istället för att styra  

Marmgren & Ragnarsson, konsulter inom organisation och ledarutveckling, anser att dagens 

management borde fokusera på de möjligheter som finns att stödja det som är okontrollerbart 

och oförutsägbart, istället för att styra och kontrollera de anställda. Ledare som utövar 

centralstyrning baserad på uppdelning av arbetet, styrning, kontroll och uppföljning kan missa 

de möjligheter som egentligen finns i osäkerheten. ”Man hittar inget nytt om man går på 

upptrampade stigar.”
85

 Att leda genom kontroll och styrning är föråldrat och detta 

kontrollbehov kan vara riskfullt för kunskapsintensiva och utvecklingsinriktade 

organisationer. Därför kan en del av det gamla tänkesättet ifrågasättas.
86

 Kjerstin Larsson som 

även har forskat inom detta område, säger att utvecklingsinriktat ledarskap bör lägga 

tyngdpunkt på att skapa förutsättningar för att både stödja och utveckla medarbetarna och 

organisationen. Tyngdpunkten ligger alltså i att ”skapa relationer, motivera och engagera, 

skapa delaktighet bland berörda och stimulera till reflektion”
87

  

3.3.3 ”Push” eller ”pull” 

Styrdokument med ”pull” karaktär kännetecknas att den lyfter fram redan befintligt tanke- 

och arbetssätt. Det har gjorts många misstag inom den offentliga sektorn vid försök att 
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implementera nya styrdokument. Om det nya synättet marknadsförs internt som nyhet, är det 

troligast att personalen uppfattar den nya policyn som kritik av tidigare arbete och oftast 

ställer sig kritiska till den. För att förhindra detta, kan ledningen istället använda sig av 

strategin ”pull”. Den strategin lyfter fram den nya policyn som ett tydliggörande av det redan 

existerande och befintliga synsättet som egentligen styr arbetet men är inte lika synligt idag. 
88

 

Det är mer troligt att denna strategi blir mer accepterad hos medarbetarna då de enligt ”pull” 

strategi själva får ta till sig den information de behöver och identifierar sig med. 

3.3.4 Målstyrning  

Målstyrning handlar om att styra aktiviteter och resurser mot uppsatta mål. Målstyrning 

fokuserar på resultatet och främjar effektivitet. Från ledningens sida handlar det om att 

meddela önskat resultat och fastställa resursramarna. De underordnade, frontpersonalen, får 

arbeta hur de vill inom dessa ramar så länge de kan leverera, alltså uppnå målen och visa på 

resultat. Målstyrningen består av fyra faser. Dessa är: 1) planering, då målen fastställs 2) 

genomförande då personalen arbetar för att uppnå målen 3) registrera resultaten för att 

slutligen 4) följa upp, och se om målen uppnåtts. En del kritik har riktats mot målstyrningen 

då det kan vara svårt att följa upp resultaten eftersom det tar för mycket tid. Därför undviker 

vissa att använda sig av målstyrning.
89

 Målstyrning började inom den privata sektorn för att 

sedan, tjugo år senare, träda in inom den offentliga sektorn på 1980-talet. Det infördes för att 

öka möjligheterna för politisk styrning och för en resultatorienterad förvaltning. Den 

offentliga sektorn tvingades även inse att den stod inför ett komplext samhälle i ständig 

förändring med allt fler komplexa uppgifter och krav.
90

  

 

3.3.5 Att förstå medarbetarna 

Vid en förändring har individen inte något val och det finns en stor ignorans gällande 

människors behov av att vara delaktiga. Människor har på ett naturligt sätt en benägenhet att 

sätta sig själva först, göra saker på sitt eget sätt och vilja att behålla sin frihet som individ. 

Människor bekräftar därmed per automatik det som de tycker är meningsfullt för sig själva. 

Vi är till vår natur olydiga och ger därmed inte vårt stöd till något som vi själva inte får ut 

någonting av. Oavsett hur tydlig eller genomarbetad en vision är så händer det inget förrän 
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invitation görs till andra att vara delaktiga.
 

Därför är det väldigt viktigt att 

informationsspridning är meningsskapande och att det finns en mottaglighet där människor 

ges möjlighet att ta till sig visioner om förändring på ett sätt man själv förstår och blir 

välvillig gentemot förändringsprocessens genomförande.
91

 

 

3.4 Varumärkesbyggande  

Eftersom vår forskningsfråga handlar om att förstärka image, vill vi redogöra för konceptet 

corpotare branding med koppling till image. Denna redovisning används för att svara på 

frågan om varför det är viktigt med värdegrunder. Vidare presenteras arbetet med att bygga 

upp ett varumärke.  

3.4.1 Corporate branding 

Corporate branding är ett brett koncept som handlar om varumärkesbyggande. Enligt Hatch & 

Schultz är det ett koncept som involverar hela organisationen och dess omvärld. Att bygga ett 

varumärke innebär att ett integrerat helhetsperspektiv skapas mellan företagets vision, image 

och kultur istället för att fokusera på den enskilda produkten. Det handlar om att länka 

samman dessa komponenter för att skapa en uppfattning om hela organisationen. Detta är av 

stor vikt ur samhällsperspektiv då de olika intressenterna agerar utifrån denna 

sammanlänkande bild som skapas.
92

 

För att en vision skall vara övertygande och trovärdig krävs det att den härstammar från en 

verklig grund i företaget. I sin artikel ”Bringing the corporation into corporate branding” 

skriver Majken Shultz att visionen är den centrala idén i företaget och klart och tydligt ska 

gestalta vad företaget vill i framtiden. Hon argumenterar för företagets behov av ett mer 

visionärt fundament som omfattar hela företaget, “mind, soul and voice”.
93

 Vanligtvis finns 

ofta ett avstånd mellan den vision som företaget eftersträvar och den vision som i realiteten 

praktiseras.
94 

För att
 
skapa en trovärdig image behöver man främst stärka relationer till sina 

anställda. Det är den integrerade relationen mellan vision, kultur och image som ligger till 

grunden för corporate branding.
95
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3.5 Intern strategisk kommunikation  

Kommunikation är ett viktigt verktyg inom förändringsprocesser. Härnäst redogörs för olika 

typer av kommunikation. Som exempel på strategisk kommunikation beskrivs storytelling och 

intern marknadsföring. Strategisk kommunikation innefattar, enligt Falkheimer & Heide, 

organisationens alla kommunikativa handlingar och interaktioner såväl formella som 

informella, både internt och externt.
96

 Genom en rad olika aktiviteter har strategisk 

kommunikation som syfte att uppnå organisationens mål.  

För att skapa goda relationer med omvärlden krävs det att medarbetarna identifierar sig med 

organisationens kärnvärden för att kunna kommunicera dessa vidare. En god intern 

kommunikation bidar till denna effekt och organisationer bör satsa på att förankra dessa 

kärnvärden först internt.
97

  

3.5.1 Budskap 

Larsson menar att ”Budskap är kärnan i all kommunikation”. Ett bra budskap kan fånga 

publikens intresse. Kunskap om budskap bygger på antikens retorik. Enligt Aristoteles bör 

språket alltså användas på tre sätt, nämligen att undervisa eller upplysa publiken (logos), 

beröra deras känslor (pathos) och det ska behaga (ethos). Dessutom ska det passa publiken 

och situationen.
98

  

3.5.2 Storytelling 

Enligt Strömberg handlar storytelling om strävan efter att ge kunderna en upplevelse. Det 

handlar om att ladda produkter med upplevelser så att den berör alla sinnen och tilltalar våra 

känslor.
99

 I anknytning till det, menar Mossberg et al att storytelling även kan användas för att 

skapa en gemenskap hos de anställda. Det ska leda fram till ett helhetstänkande hos dem där 

syftet är att förklara hur olika saker och fenomen hänger samman. Genom berättelser kan 

skapa sin bild och förståelse av verkligheten.
100

 Heide et al med hänvisning till Deetz,Tracy & 

Simpson (2000) och Kowalsky (2000) menar att genom språkbruk, metaforer, historier kan 

ledaren skapa referensramar och meningsfulla sammanhang åt andra att agera i. Att fungera 

som meningsgivare framhävs som allt viktigare uppgift för den moderna ledaren. Med 
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meningsgivande menas just det sättet som ledaren använder i sitt språk för att forma olika 

tolkningar av organisationen och förklara vad det exempelvis betyder för dem som berörs.
101

 

3.5.3 Intern marknadsföring  

Intern marknadsföring är, enligt Grönroos, ett måste för att skapa goda förutsättningar för 

uppfyllandet av ett företagets löften, mål, vision och mission. Den interna marknadsföringen 

ger personalen förmågan att motivera sig själv och leva upp till kunders behov. Den interna 

marknadsföringen bildas genom att skapa och upprätthålla en gemensam organisationskultur 

genom att bland annat marknadsföra nya varor, tjänster, system och processer internt. Detta 

motiverar personalen till att vara marknadsförare på deltid. Ju högre arbetstillfredställelse de 

anställda upplever desto bättre fungerar de som deltidsmarknadsförare för företaget. Det är 

främst ledningens roll att se till att denna motivation och tillfredställelse finns då de hela tiden 

ska ge stöd och uppmuntra sina anställda.
102

 För att intern marknadsföring ska fungera och 

vara framgångsrik ska de anställda vara de som har kunskapen och ger råd till kunderna. 

Personal med kunskap om de tekniska systemen inom en organisation ges mer handlingsfrihet 

och förtroende från ledningen i att lösa olika situationer och problem på egen hand. När de 

anställda får tillit känner de sig bekväma i att hantera de flesta kundkontaktsituationer på egen 

hand. Den interna marknadsföringen ser till så att de anställda alltid kan leva upp till de löften 

som de gett kunderna.
103

  

3.5.4  Värdegrund som levande dokument  

För att värdegrunder ska bli mer än vackra ord krävs det att dess normer är realistiska och att 

den används regelbundet inom organisationen. Tylefors hävdar att cheferna ska vara 

normsändare och även goda förebilder för alla i organisationen. En levande dokument är ett 

sådant dokument som diskuteras på de olika sammanträdena inom ledningsgrupper. Samtidigt 

som ett aktivt ledarskap ska erbjuda utbildningar till personal där dominerande begrepp som 

empati, respekt, trygghet både ”ventileras och konkretiseras”. Därigenom kan man gå ett steg 

ytterligare i syfte att värderingar ”sätter sig”. Nämligen genom att omsätta värderingar i 

handling åstadkommer man resultat i rätt riktning.
 104

 Det kan göras med en handledare som 

utför samma arbetsuppgifter och fungerar som modell, påstår Tylefors.
105
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4.  Avhandlande del 

I detta kapitel presenteras först en empirisk översikt för att läsaren ska få en helhetsbild över 

hur värdegrundsarbetet har utvecklats och genomförts på ledningsnivån. Sedan besvaras de 

tre underfrågor som ska fungera som ett stöd för att kunna besvara vår forskningsfråga. 

___________________________________________________________________________  

4.1 Empiriskt översikt  

Det empiriska materialet från kvalitativa intervjuer och fallstudier visar först och främst att 

omsorgen är i behov av att arbeta med värdegrunder. Behovet har blivit alltmer tydligt de 

senaste åren då 40 % av Helsingborgs omsorgs tjänster lagts ut på entreprenad, och är inte 

längre ensamma på marknaden. Helsingborgs vård och omsorg upplever att de måste se på 

organisationen ur ett företagsperspektiv och börja planera för framtiden. De är medvetna om 

sin sin position och sin svaga image. Ledningen har därför insett att de måste höja kvaliteten 

inom omsorgen för att kunna förbättra den befintliga imagen bland helsingborgrna. Detta ska 

göras genom att motivera de anställda, öka professionalismen och samhörigheten samt ge bra 

och kvalitativ service. Värdegrunderna är väl förankrade inom ledningen, nu ska 

enhetschefena arbeta in det nya tänkesättet och föra det vidare till frontpersonalen. Många av 

respondenterna betonar att det lätta arbetet är gjort då budskapet trummats in enligt 

upprepningspricipen.
106

 Nu har de det svåra arbetet framför sig. Enhetscheferna ser en 

utmaning i att implementera värdegrunderna nedåt i organisationen samt att göra dem till en 

del av rutinerna så det inte blir något som glöms bort med tiden. Många chefer säger att de 

alltid arbetatat på detta sätt och det är något som alltid varit självklart. Dock menar vissa - 

varför blir inte det självklara gjort i sådant fall?  

 

Arbetet startade med att Helsingborgs omsorg anlitade en kommunikationsbyrå för att få hjälp 

med att formulera värdegrunderna. Detta skedde genom olika aktiviteter med ledningen, de 

har även gått ut i organisationen och intervjuat eldsjälar. För att implementeringen av 

värdegrunderna ska ske så okomplicerat och lättbegripligt som möjligt har olika event pågått, 

bland annat kick-off för alla anställda. Engagerade nyckelpersoner har bildat en grupp, 

VAMOS-gruppen, som hjälpt till i arbetet med kick-off. Enhetscheferna var på ett internat där 
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de diskuterade värdegrundernas betydelse. Därifrån fick de med sig ett arbetsmaterial som ska 

hjälpa dem vid implementeringen av värdegrunderna.  

 

Enhetscheferna hyser farhågor om att tiden kanske inte räcker till och så känner de även att ett 

stöd under implementeringsarbetet behövs. Att höja kvaliteten i servicemötet är endast något 

frontpersonalen kan påverka, ledningen kan endast bidra med kunskap, motivation och 

verktyg för att lyckas. Ledningen har en klar och gemensam syn på hur arbetet med 

värdegrunderna ska implementeras och vad det ska leda till. Enligt respondenterna finns det 

blandade meningar om de problem som finns för att framgångsrikt implementera 

värdegrunder. Dessa problem är ett hinder för att skapa den image som omsorgen i 

Helsingborg eftersträvar. Med dessa problem som bakgrund ska vi med hjälp av våra tre 

frågeställningar belysa hur värdegrunder kommuniceras ut till medarbetarna, varför de 

behövs, samt vilka förutsättningar som krävs för implementering.  

4.2 Hur kommunicerar ledningen ut värdegrunderna?  

4.2.1 Genom ett strategiskt förändringsarbete 

Helsingborgs Omsorgs har tagit fram och kommunicerat ut värdegrunderna genom de olika 

faserna som beskrivs av Kotters förändringsarbetsmodell. Dessa olika faser är 

förberedelsefasen, genomförandefasen och fullföljandefasen. Där kunde vi även identifiera 

Lewins olika förändringssteg för att ändra de anställdas beteenden. Vi kommer nu att redovisa 

de olika faserna, både Kotters och Lewins, och berätta hur det gick till i praktiken. Vi kommer 

dock att koncentrera oss på den fullföljandefasen eftersom det är i den fasen som de befinner 

sig i.  

4.2.1.1 Förberedelsefasen 

Värdegrundsarbetet förberedelsefas inleddes när Helsingborg Omsorg anlitade ett företag som 

skulle hjälpa dem att paketera deras kärnvärden. De valde att kontakta företaget eftersom de 

tyckte att de hade svårt att paketera orden på ett sätt som skulle vara tilltalande för alla.
107

 Det 

företaget tog tag i alla så kallade eldsjälar som organisationen har, de vill säga olika 

nyckelpersoner och ledningspersonal, och gjorde workshops och bjöd in dem på olika arenor. 

Där var det bland annat en undersköterska som intervjuades som sa att ”de arbetar med alla 
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sinnen” som senare blev Helsingborgs Omsorgs slogan.
108

 Där skapades visionen och 

förändringsinsikten.
109

 Med hjälp av dessa utsagor skapade kommunikationsbyrån bland annat 

en broschyr och en film som syftar till att hjälpa organisationen att sprida vidare dessa 

värdegrunder och dess budskap. 

4.2.1.2 Budskapet i kommunikationen  

Ett bra budskap kan fånga publikens intresse. Kunskap om budskap bygger på antikens 

retorik. Enligt Aristoteles bör språket alltså användas på tre sätt, nämligen att undervisa eller 

upplysa publiken, beröra deras känslor.  Det tredje sättet att övertyga är via talarens karktär då 

det skapas ”vi-känsla” som har som funktion att behaga. Dessutom ska det passa publiken och 

situationen.
110

 Vård och omsorgsförvaltningen vill förmedla en integrerad och enhetlig bild av 

en stark organisation och att de har förenat de olika verksamheter och kompetenser och står 

enad som en helhet på marknaden.
111

  

 

I en konkurrensutsatt situation upplevs det som viktigt för Helsingborgs omsorg att framföra 

ett budskap som tydligt visar på vad verksamheten strävar efter. I deras värdegrundsbroschyr 

kan vi läsa om deras viktigaste budskap, nämligen att de ”ska skapa en omsorg som alla 

Helsingborgare är trygga med, förstår och är stolta över.” Budskapet innehåller argument i 

egenskap av att upplysa alla Helsingborgare inklusive sina egna ca 2500 anställda om 

visionen att skapa ”en omsorg för alla”. Därefter appellerar de till publikens känslor då de 

uttrycker ”som alla är trygga med, förstår och är stolta över”. Det framstår tydligt att de talar 

till sina anställda då de indirekt sett försöker väcka känslan av stolthet. Ethos argument som 

står för att behaga finner vi i uttalandet ” vi tänker på helheten” då betonas livet självt som 

helhet och dessutom lyfter fram samtliga verksamheter som omfattas av den nya 

organisationen vilka tillsammans utgör den helheten. Det framgår tydligt i broschyren vilka 

som utgör organisationer. Det står på ett orange blad med understruken rubrik ”Vi är alla 

Omsorg Helsingborg” och följs sedan av en förteckning av alla vårdboenden, 

dagverksamheter, förebyggande verksamheter, hemvård, hemservice, LSSboende, dagliga 

verksamheter LSS med flera. Rubrikens budskap har Ethos karaktär som skapar en känsla av 

gemenskap. Resonemanget kan kopplas till Simonssons syn på ”nyretorikens” emotionella 

aspekter då språkets och andra symbolers funktion ligger i ”förmågan att generera 
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meningsfulla budskap.”
112

 Därmed kan vi konstatera att det handlar inte bara om att förmedla 

en integrerad och enhetlig bild av en stark organisation utan snarare om att förmedla en känsla 

att kunder tas på allvar. Att de olika verksamheterna har en samlad kompetens av 

yrkesskicklighet är en del i budskapet, men den ytterligare dimensionen i budskapet som är 

essentiell är engagerade och lyhörda medarbetare som ”arbetar med alla sinnen”. Det är ett 

sådant meningsfullt budskap som Helsingborgs omsorg har för ambition att förmedla, vilket 

på samma sätt belyses av Simonsson.  

4.2.1.3 Att skapa mening  

Heide et al med hänvisning till Deetz, Tracy & Simpson och Kowalsky menar att genom 

språkbruk, metaforer, historier kan ledaren skapa referensramar och meningsfulla 

sammanhang åt andra att agera i. Att fungera som meningsgivare framhävs som allt viktigare 

uppgift för den moderna ledaren. Med meningsgivande menas just det sättet som ledaren 

använder i sitt språk för att forma olika tolkningar av organisationen och förklara vad det 

exempelvis betyder för dem som berörs.
113

 I anknytning till detta resonemang säger 

förvaltningschefen: 

 

”Det är lätt att kunna ställa krav på en yrkeskompetens… ni ska kunna detta och detta. Det är 

väldigt svårt att ställa krav på någonting annat […] Här kräver vi att du är modig, kreativ, 

mästare …så kan vi inte göra va? Utan det handlar mer om när man är i en yrkessituation har en 

dialog kring. Är det någonting som den här medarbetaren tycker det är intressant är det 

engagerande att prata om det här med medarbetaren, någonting man kan utveckla.” 

 

Av citatet framgår det tydligt att verksamheten efterfrågar engagerade individer som vill 

utvecklas, att dessa ord i värderingarna är något som växer fram om man är positivt inställd 

till arbetet och har en positiv människosyn. Hennes tolkning skapar meningen och har en 

praktisk betydelse för medarbetarna. På liknande sätt ges det mening till undersköterskornas 

arbete som viktigt då cheferna uttrycker att de inte längre vill höra ”jag är bara 

undersköterska”. Det är avgörande att reducera den underskattning av en yrkesbefattning. 

4.2.2 Genomförandefasen 

Efter förberedelsefasen skulle värdegrunderna kommuniceras ut för samtliga medarbetare. 

Alla enhetschefer gick på utbildningar för att studera värdegrunderna och lära sig hur de 

skulle arbeta med dessa i sina enheter. De flesta anställda närvarade vid kick-off där de fick 

värdegrunderna presenterade. Detta är i enlighet med upprepningsprincipen som går ut på att 
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budskapet ska ”missioneras” och ”trummas in”. Men eftersom visionen blir mindre levande 

längre ner i hierakin är det inte säkert att upprepnigen blir så effektiv, menar 

kommunikationsforskarna.
114

 Efter kick-off är det enhetschefernas uppgift att implementera 

värdegrunderna i det dagliga arbetet.   

 

Ledningen inom Omsorgen i Helsingborg använder sig av strategisk kommunikation för att 

kommunicera ut värdegrunderna. Strategisk kommunikation innefattar organisationens alla 

kommunikativa handlingar och interaktioner såväl formella som informella, både internt och 

externt.
115

 Vår undersökning har fokuserat på den interna kommunikationen. För att skapa 

goda relationer med omvärlden krävs det att medarbetarna identifierar sig med 

organisationens kärnvärden för att kunna kommunicera dessa vidare. En god intern 

kommunikation bidar till denna effekt och organisationer bör satsa på att förankra dessa 

kärnvärden först internt.
116

 Vår undersökning visar att Helsingborgs omsorg är medvetna om 

detta och därmed har satsat på värdegrundskampanjen. Enligt intervjuer har ledningen en 

utarbetad plan för hur budskapet ska förmedlas. Planen omfattar kommunikation på alla 

organisationsnivåer uppifrån och ned från förvaltningschefs- till enhetschefens nivå. Den 

formella kommunikationen innebär att ledningen bestämmer vad som ska informeras. 

Dessutom planeras när, hur och varför det ska göras och därefter inleds ett strategiskt arbete 

som riktas nedåt, till medarbetarna. Vad som skulle kommuniceras, bestämdes efter 

intervjuerna med anställda och efter ett antal workshops med ansvariga enhetschefer. Den 

planerade kommunikationen distribuerade sedan formellt nedåt via de hierarkiska 

strukturerna.
117

  

 

Både våra intervjuer och arbetsmaterial till exempel värdegrundsbroschyren visar på att 

ledningen har genomgått en process av förberedelser som nu genomförs. Därmed 

kommunicerar de dessa värdegrunder via samtliga organisationens hierarkiska nivåer på ett 

strategiskt sätt vilket innebär att de är tydliga på att tala om att de ”vill höja kvalitet och 

samtidigt höja yrkesstoltheten.”
118

 Förvaltningschefen är bestämd då hon säger ”vi har en 

plan och den följer vi”. I anknytning till det säger en av våra intervjuade chefer följande: […] 

man ska ha ett engagemang. Man kan inte ta avstånd ifrån det och säga här deltar jag inte i.” 
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Att det dessutom skall finnas en vilja att utveckla sin personlighet är ytterligare något som 

betonas. Det får stöd av nedanstående resonemang: 

”Det handlar om personlig utveckling liksom, man måste vara beredd på att använda sin 

egen personlighet i jobbet. Det är mera det man ska känna. Är det här en människa som 

är utvecklingsbar som tycker att det här är engagerande eller är det en person som har 

bara blivit undersköterska…vi är inte intresserade av det här.” 
 

Eftersom organisationen vill vara konkurrenskraftig på marknaden så är man intresserad av 

individer som är engagerade och ”utvecklingsbara”. De ska dessutom ha valt detta yrke på 

grund av inneboende människointresse och inte av en tillfällighet. 

 

Med andra ord uppmanas medarbetarna att reflektera över sitt dagliga arbete och sin 

professionella roll. En av enhetscheferna vi intervjuade betonar att det är viktigt att fråga sig 

själv varför och för vem man är där.
119

 Detta samtidigt som cheferna klart markerar hur svårt 

och viktigt jobb det är att vara undersköterska. Som en av verksamhetscheferna uttryckte är 

undersköterskornas jobb komplicerat eftersom de dagligen hanterar ”många olika människors 

komplicerade behov” och att det är märkligt att vård och omsorgsarbete har så låg status. Han 

fortsätter med att tala om att undersköterskornas jobb ”är lika svårt som att läsa på Service 

Management programmet.” Därför är planen nu att genom en rad inplanerade aktiviteter höja 

statusen genom att höja yrkesstoltheten. Därutöver ska Omsorgen göra det befintliga 

kvalitetsarbetet mer synligt samtidigt som den totala tjänstekvaliteten ytterligare ska 

förbättras, då de senaste nöjd kund index (NKI) mätningarna inte är tillfredställande. De 

planerade aktiviteterna är exempel på hur den strategiska kommunikation kan användas för att 

uppnå organisationens kvalitetsmål samtidigt som en förankring av kärnvärden hos 

medarbetarna förväntas få en ”word of mouth” effekt då dessa berättas vidare för 

omgivningen. Detta är helt i linje med vad som Falkheimer och Heide framställer om att 

anställdas identifiering med organisationens kärnvärden stärker organisationens bild utåt, 

vilket i sin tur stärker relationer med omvärlden.
120

 Med en utgångspunkt internt är det en 

början på en lång resa. För IKEA har det tagit många år, vilket en av verksamhetscheferna 

betonade. Av den anledningen kommer Omsorgen att investera i aktiviteter som stärker den 

interna relationen till sina anställda.  

 

                                                 
119

 Intervju med enhetschefen nummer 2, 2010-05-04 
120

 Falkheimer, J. & Heide, M (2006) s.24-25 



43 

4.2.2.1 Broschyren och filmen 

Broschyren och filmen utvecklades utifrån den informationen som framgick av intervjuerna 

med eldsjälarna ute i verksamheten. Broschyren består av 18 sidor, exklusive omslaget, och är 

fylld med bilder såväl av personal såsom kunder. På broschyrens första sida finns en bild av 

en äldre persons hand som omfamnas av ett par yngre händer. I mitten står det ”Vi arbetar 

med alla sinnen” framställt med en text som är upphöjd vilket kan tolkas som effektfullt. 

Längst ner på sidan står det i mindre text ”såhär tänker vi inom omsorgens i Helsingborg”. 

Broschyren är färgrik och innehåller bland annat en dikt, många bilder, missionen, visionen 

och givetvis de fem olika värderingarna med tillhörande informationstext. Enligt vår tolkning 

vill bilderna förmedla glädje och göra det tydligt för medarbetarna att de arbetarar med olika 

individer. I mitten av broschyren finns det mycket skriftlig information. Avslutningsvis 

kommer värderingarna. På vissa ställen i broschyren finns uttryck som kanske kan upplevas 

som provocerande för personalen som till exempel när det står att de aldrig får luta sig tillbaka 

och vara nöjda med allt precis som det är. Och att de dessutom inte får fastna i gamla mönster 

samt att det är dags att göra något åt det.  

 

Filmens budskap är i princip detsamma som broschyren fast med musik. Musiken börjar i 

lugn och lite melankolisk takt och bilderna är också harmoniska och känslosamma. Under den 

sista delen av filmen ändras den till mer upplyftande toner.  

4.2.2.2. Kick-Off 

Kick-off ägde rum på Dunkers kulturhus. Det började med att förvaltningschefen inledde med 

att hälsa alla välkomna genom att berätta en historia om god service. Hennes budskap var att 

det är små detaljer som kan göra arbetet roligare. Historien handlade om den egna 

semesterresan till Portugal för många år sedan. Det handlade om den uppfinningsrika 

hotellstäderskan som gömde deras fyraårige sons nalle ”Björn” varje dag under ett nytt ställe. 

Detta gjorde fyraårigens semesterresa till äventyr då han varje dag efter stranden hade något 

att se fram emot på väg till hotellet. Det illustrerar hur personalens kreativitet och fantasi 

gjorde skillnad i en liten pojkes vardag, och dessutom förgyllde semestern för föräldrarna. 

Vår tolkning är att historien berättades med ambition att appellera på medarbetarnas känslor 

om mod, engagemang och kreativitet.
121
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Efteråt gick två enhetschefer på scen för att beskriva värdegrunderna och vad de innebär. 

Enhetscheferna skildrade två olika berättelser under kick-offen. En av dem handlade om en 

personlig assistent som tog sig tid att hjälpa en blind pojke att spela fotboll. Att använda sig 

av historier och storytelling är ett sätt att marknadsföra drömmar och fantasier. Genom att 

skapa historier kan organisationen skapa mening kring det de vill kommunicera utåt. 

Storytelling kan även användas för att skapa en gemenskap hos de anställda. Det ska leda 

fram till ett helhetstänkande hos dem där syftet är att förklara hur olika saker och fenomen 

hänger samman.
122

  

 

Dagen avslutades med en föreläsning av en känd paraolympisk medaljör och politiker, som på 

ett mycket underhållande sätt berättade om sig själv och gav egen tolkning av 

värdegrunderna. Historieberättande frigör många känslor och hjälper till att bygga team inom 

företaget. ”Historieberättande bygger förtroende och gemenskap”.
123

 I detta fall använde sig 

Helsingborg omsorg av en karismatisk talare vars livssituation som handikappad kunde 

relateras till medarbetarnas arbetsvardag. Hans budskap engagerade publiken emotionellt 

eftersom den egna livshistoria faktiskt är relaterad till mottagarnas verklighet.
124

 Föreläsaren 

är född med armar som är för korta och kan inte använda dem. Dock ser han inte sig själv som 

svag eller som ett offer, han är däremot stark och målinriktad utifrån sina egna förutsättningar. 

Genom att berätta historier på ett inlevelsefullt och karismatiskt sätt och koppla dessa till 

värderingarna fångar han publiken. Hans livshistoria omfattade de fem kärnvärdena: trygghet, 

mod, kreativitet, mästare på möten och helhet. Han agerade själv som symbol för helheten 

och genererade meningsfulla budskap.
125

 I och med detta så vann hans budskap stor acceptans 

bedömt av de applåder och den dialog han skapade med publiken, d.v.s med undersköterskor 

och sköterskor och alla andra närvarande medarbetare. Utifrån detta går det att konstatera att 

hans livshistoria hade en tidsmässig, rumslig och kulturell närhet till publiken. Genom att 

sätta information om de fem kärnvärdena i ett sammanhang uppstod det möjlighet att förädla 

och förklara informationen
126

 En av verksamhetscheferna uttrycker det så här: 

”Ja alltså den här Dunkers-dagen med föreläsaren föll ju mycket gro i jorden så det var 

ju perfekt egentligen. Därför var det en perfekt start så att man inte bar står och rabblar, 

nu har vi kommit fram till uppifrån att nu är det värdegrunder som ska gälla, utan han 

satte det här, att det är möjligt, allting är möjligt.” 
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Föreläsarens scenuppträdande är ett exempel på hur storytelling kan användas för att förankra 

budskap.
 127

 Enligt verksamhetscheferna var syftade kick-off att ge dem energi att gå tillbaka 

till jobbet och sätta igång med detta nya tänkesätt.
128

  

4.2.3 Fullföljandefasen   

Den sista fasen - fullföljandefasen är det fortfarande i begynnelsen. Många enhetschefer har 

fortfarande inte påbörjat implementeringen och ännu har motståndet inte uppkommit och 

förändringarna har inte riktigt befästs än.
129

 Vissa enhetschefer har kommit längre än andra i 

implementeringsprocessen. De flesta har börjat arbeta med orden för att få in dem i vardagen. 

Alla de intervjuade menar på att det första steget är att vänja sig vid orden och att förstå vad 

de betyder för var och en. En av enhetscheferna som vi intervjuade berättade att hon tänker 

införa värdegrunderna som en fast punkt på schemat under de obligatoriska personalmöten 

som sker en gång i månaden, som citatet nedan visar. 

”Vi har obligatoriska möten en gång i månaden där vi ska jobba med de här orden och 

de här kärnvärden. Vi ska rita, skriva, berätta, sitta i små grupper och diskutera vad de 

här orden betyder för just de. Sen har vi också träffar en gång i veckan för den 

personalen som tjänstgör. Jag ska också ha en sommarfest för sommarpersonalen där 

vi ska på ett roligt sätt gå igenom de här kärnvärden och hur man arbetar med alla 

sinnen.”  

 

Hon vill alltså att värdegrunderna ska bli en del av deras arbete och att medarbetarna alltid ska 

ha de i bakhuvudet. Ett sätt att få dem till att aktivt arbeta med dessa värdegrunder är att 

införa en slags värdegrundsdagbok. Alla medarbetare kommer att få vars en dagbok där de 

ska skriva ner hur de under en vecka arbetat med värdegrunderna. Det som de skrivit ner 

kommer att diskuteras i grupp så att alla kan höra de olika exemplen.
130

  

4.2.3.1 Målet med kommunikationen 

Dessa olika faser har som mål kommunicera ut det nya tänkesättet. Likt Lewins 

trestegsmodell ville de luckra upp de anställdas gamla normer och värderingar så att de nya 

normerna och värderingarna kan få plats och tas in på ett positivt sätt. Genom kick-offen 

kunde ledningen på ett inspirerande sätt förklara för de anställda varför de gör som de gör. 

Det är viktigt att de anställda redan i denna fas förstår syftet med arbetet annars kommer 

förändringen att misslyckas. Efter att ha luckrat upp de gamla tankarna är det dags att 
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motivera de anställda och få dem att vilja sträva efter att uppnå de nya målen, visionen och 

missionen som satts upp. Det sista steget går sedan ut på att se till att de nya målen, visionen 

och missionen är klart och tydligt bland alla i organisationen och att det är del av allas arbete. 

På så sätt minskas risken till att falla tillbaka i gamla vanor enlig Lewin.
131

 

 

Värdegrundsarbetet presenteras inte som något nytt, utan som ett nytt sätt att arbeta med det 

som redan finns inom organisationen. En enhetschef uttrycker det på följande sätt: Det är 

samma sak sen innan, fast det är bara det att de har hittat på ett nytt ord. 
132

 Om de hade valt 

att presentera det som något nytt, hade det enligt Tylefors, kunnat uppfattas som kritik av 

tidigare arbete och det är vanligt att det möts av motstånd. Istället kan man använda sig av en 

”pull” strategi som lyfter fram den nya värdegrunden som ett tydliggörande av det redan 

existerande och befintliga synsättet som egentligen styr arbetet men inte är lika synligt idag. 

Detta sätt att kommunicera minskar risken för att motarbetas eftersom man lyfter fram det 

som sannolikt är ganska bra men som ska förtydligas, synliggöras och förbättras.
133

 

4.3  Varför behövs det värdegrunder inom omsorgen? 

I vår undersökning kunde vi identifiera några olika anledningar till varför värdegrundsarbete 

behövs inom Omsorgen. Vi har kommit fram att värdegrunder syftar till att höja 

servicekvaliteten, öka gemenskapen bland de anställda och förstärka den befintliga imagen, 

vilket härnäst behandlas. 

4.3.1 För att öka arbetarnas handlingsfrihet 

Som det har konstaterats inledningsvis i arbetet har det skett en ”marknadisering” av vård- 

och omsorgsbranschen. Helsingborgs Omsorg konkurrerar med privata entreprenörer för att 

behålla sina kunder. Mullins menar att ju mer konkurrensen ökar, desto fler krav ställs det för 

serviceföretag att förbättra sin kvalitet och erbjuda de bästa tjänsterna, detta för att kunna leva 

upp till kundernas förväntningar. För att lyckas med detta krävs att organisationen utvecklar 

och utnyttjar personalens olika talanger. För att kunna leva upp till detta krävs det att ledarna 

minskar kontrollen av de anställda. Ett av sätten att göra detta är att ge de anställda mer 

handlingsfrihet, ”empowerment”, för att kunna ta på sig nya arbetsuppgifter och ta sig an flera 
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ansvarsområden.
134

 Kommunikationsforskaren Charlotte Simonsson delar denna åsikt då hon 

i sin bok ”Den kommunikativa utmaningen”, skriver att detaljstyrningens tid är förbi och 

menar nu att ledarna bör koncentrera sig på att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

utökade handlingsutrymme.
135

  

 

Dock är det inte alltid lätt att agera på detta handlingsfria sättet och använda sig av sina 

talanger. Människans verklighet består av komplexa system och kaos. Vi människor har ett 

behov att skapa teorier, modeller och metaforer för att skapa mönster och mening i 

komplicerade situationer. Modeller hjälper oss att reducera informationsmängden för att 

lättare kunna fokusera och hantera komplexa sammanhang.
136

 I enlighet med detta hävdar en 

verksamhetschef att frontpersonalen ofta stöter på komplicerade behov hos kunderna och att 

omsorg inte är något som utförs med vänsterhanden.
137

 Därmed kan värdegrunder vara en 

utgångspunkt för att bygga sina kundrelationer på och främst i situationer då frontpersonalen 

ställs inför komplexa servicemöten. För att lösa dessa olika problem krävs att medarbetarna 

använder sina olika talanger då den kreative måste ”kunna improvisera”. Det hävdas vidare i 

Omsorgens egna värdegrundesbroschyr att det är en orimlighet att tro att allt kan omfattas i en 

lagtext. Våra respondenter hade liknande uppfattningar, då flera chefer understryker att man 

inte får låta verksamheten leva på lagen, att man måste tänka hur man tillämpar lagen samt att 

medarbetarna måste tänka hur de gör. Särskilt en av cheferna uttryckte sin förhoppning är att 

man ska ”våga se mer utanför ramen” samt att arbetet ska vara mer personligt och utifrån 

kundens behov.
138

 Detta är helt i linje med vad Mullins fastslår, nämligen att ge de anställda 

mer handlingsfrihet, ”empowerment”. Det betyder att större handlingsutrymme ger 

möjligheten att utveckla talanger och kreativitet vilket lyfts fram av Mullins. Värdegrunderna 

behövs då de ska fungera som en modell, ett manus, som hjälper frontpersonalen att hantera 

svåra situationer utan att behöva läsa i ett regelverk eller lagtext.  

 

Charlotte Simonsson menar att ledarna ska koncentrera sig på att skapa ramar som anges i 

form av mål, visioner och övergripande riktlinjer. Dessa bör dessutom uttryckas på så sätt att 

medarbetarna kan själv ta initiativ och tillgodose kundernas krav på ett effektivt sätt. Hon 

menar att ledningen ska fokusera på ”att identifiera och specificera ett antal kritiska 
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variabler”, sedan bestämma en ram för hur det bör se ut. Initiativ och aktivitet skall initieras 

och genomföras i verksamheten.
139

 En av enhetscheferna berättade att värdegrundsarbetet 

kommer att fungera som en grund för beslutsfattande. Hon menar att de nu kommer att 

diskutera betydelse av dessa ord i grupper och ”kommer att ha dem att falla tillbaka på”. 

Respondenten menar det känns väldigt bra att ha en trygghet i att kunna agera på olika sätt så 

länge det är i enlighet med de olika värdegrunderna och att det dessutom är en trygghet att 

veta att de beslut de fattar sker i enlighet med målsättningen och värdegrunderna. Hon menar 

på att idag finns ingen direkt målsättning eller dylikt, ”att falla tillbaka på” när det uppstår 

olika situationer.
140

 Även av de övriga respondenternas utsagor går det att bedöma att 

värdegrunderna likställs med riktlinjer som ska göra det enklare för ledningen att ge 

personalen handlingsfrihet. Tydligare riktlinjer om hur medarbetarna ska tänka, alltså utifrån 

vilka värderingar ger en ram för medarbetarens självständiga handlande. 

 

Även i värdegrundsbroschyren talas det om handlingsfrihet och uppmuntran till egna initiativ. 

Därutöver står det i broschyren att de anställda inte får lov att luta sig tillbaka och känna sig 

”nöjda med precis som det är” samt ”att mycket kan göras betydligt bättre”
141

. Den här 

åsikten stöds även av förvaltningschefen då hon uttrycker det så här:  

 ”Ja, det kan man ju säga att man kan höja kvaliteten i det man redan gör. Ungefär så 

som vi uttrycker det, vi tycker att vi gör ett bra jobb, men det finns inget som inte kan bli 

bättre. Det finns en annan dimension man kan lägga en växel till. Man kan inte slå sig till 

ro och säga nu har vi det bra… det gäller det att lägga i en växel till”  
 

Att lägga i en växel till innebär att vara medveten om den konkurrensutsattheten som finns 

och det är en signal till medarbetarna att det förväntas engagemang från dem för att uppfylla 

kvalitetskraven. Genom att ha en gemensam värdegrund hoppas organisationen att det ska bli 

lättare för de anställda att fatta mer enhetliga beslut och se nya förbättringsmöjligheter. Det 

primära verktyget är de fem orden som får styra medarbetarnas handlingar, alltså 

verksamheten. Genom värdegrunderna som ett slags ”inlärd beteendereflex” minskar kravet 

på kontroll från ledningens sida, och ambitionen höjs att anställda agerar i enlighet med 

visionen och målen. Vilket borde i sin tur, enligt Mullins, bidra till ökad kvalitet och 

konkurrensfördelar.
142
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4.3.2 För att höja servicekvaliteten  

Ett av de främsta syftena med värdegrundarbete är att öka servicekvaliteten. Det är ett 

uppdrag för frontpersonalen då det är de som genomför de flesta servicemötena, vilket 

betonas av en av enhetscheferna så här: ”det är de där ute som gör det goda jobbet”. Dock 

påtalar flera av våra intervjupersoner att de i verksamheten kan vara bättre på att tala om hur 

bra de är.
143

 Inom omsorgen i Helsingborg sker det cirka 100 000 servicemöten i veckan, 

därför är det viktigt att personalen kan utföra dessa väl.
144

  

”Det som är kärnpunkten i den verksamheten vi bedriver är mötet mellan våra kunder 

och våra medarbetare och det är det som man måste bygga allt utifrån, det mötet, även 

om man inte riktigt lyckas med det alltid. Det är kärnpunkten i det vi gör. Så vår 

frontpersonal och våra kunder är det värdegrunden tar sikte på, att bygga det mötet 

utifrån vissa värderingar.”
145

   
 

Som citatet ovan säger vill vård- och omsorgs ledning ge sin frontpersonal de verktyg som 

behövs för att hjälpa och stötta dem i servicemötet och förhoppningsvis leda till högre 

upplevd servicekvalitet för kunden. Grönroos säger att kvalitet, i många sammanhang, är 

nyckeln till framgång och bra kvalitet leder till konkurrensfördelar.
146

 Enhetschefens retorik 

är helt i linje med vad Grönroos menar, nämligen, att det är i servicemötet som kvaliteten 

avgörs.
147

 Således går det att konstatera att värdegrunder inom omsorgen behövs för att kunna 

förbättra och säkerställa kvalitet vid varje servicemöte som levereras.  

4.3.3 För att öka känslan av gemenskap för hela organisationen 

En annan anledning till att införa värdegrunder är att skapa en tydligare gemenskap inom 

organisationens olika enheter och avdelningar. Gemenskap inom olika organisationer 

benämns i teorier som organisationskultur. Enligt Alvesson är en organisationskultur de olika 

värderingar och antaganden baserade på den sociala verkligheten, något som präglar alla inom 

en organisation.
148

 Det är gynnande för en organisation om det arbetet organiseras efter 

samma normer och värderingar eftersom arbetet då fortskrider lättare. Ledningen inom 

omsorgen i Helsingborg vill att värdegrunderna ska föra hela organisationen samman då man 

nu har integrerat samtliga verksamheter från de tidigare fyra geografiska områdena. Detta 

utrycks av en av verksamhetscheferna ”Det här (värdegrundsarbetet) är rätt tydligt att det 
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vänder sig inåt men den här organisationen handlar också väldigt mycket om helhet. Det är 

bara vårt uppdrag… nu är vi en gemensam.”
149

 

 

Ledningen vill alltså att värdegrunderna ska fungera som riktlinjer vart de anställda än 

arbetar. De anställda ska kunna byta arbetsplats inom organisationen och inte känna någon 

större skillnad. Även kunderna ska känna sig trygga med all personal och inte vara oroliga 

över vem som är i tjänst. Det krävs alltså att hela verksamheten agerar som en enhetlig 

organisation för att de anställda ska känna trygghet och därmed känna tillhörighet.  

 

4.3.4 För att förstärka imagen  

En image är den bild som andra har av organisation.
150

 Å andra sidan likställer Grönroos 

image med varumärke och poängterar att ”varumärket är den image som faktiskt tar form i 

kundernas tankar”.
151

 Under förvaltningschefens gästföreläsning visades en repportage. Det 

var ett kort inslag där helsingborgare, unga som gamla tillfrågades huruvida de visste vad 

vård- och omsorgsförvaltningen har för uppdrag. Inslaget visar att det var få som visste.152
 

Samtidigt som många inte vet vad organisationen gör, möts vi nästan dagligen av en bild hur 

otrygga de äldre är och att de får alltsämre vård.
153

 Enligt förvaltningenschefen skapar 

medierna en dålig bild av organisationen som påverkar allmänheten.
154

  

 

Ett företag med en stark image stärker kundens upplevelser och tvärtom.
 
Imagen är speciellt 

viktig i organisationer som präglas av det opåtagliga, service, där finns det inga varor som 

förstärker företagets image utan det handlar helt och hållet om den service som organisationen 

ger.
155

 Vår undersökning visar att Helsingborgs omsorg behöver bli mer känd, alltså skapa en 

image hos helsingborgarna. Med hjälp av värdegrunderna vill Omsorgen i Helsingborg skapa 

en positiv image utåt. Verksamheten ska bli mer känd och helsingborgare ska veta vad 

omsorgsförvaltningen gör. De vill genom detta, även bygga upp förväntningar hos framtida 

kunder, vad som kan garanteras och vilka löften kan uppfyllas.
156
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4.3.5 För att bygga upp ett starkt varumärke 

Corporate branding involverar hela organisationen och dess omvärld. Att bygga ett varumärke 

innebär att organisationen skapar ett integrerat helhetsperspektiv mellan företagets vision, 

image och kultur istället för att fokusera på den enskilda tjänsten. Det handlar om att länka 

samman dessa komponenter för att skapa en uppfattning om hela organisationen. Detta är av 

stor vikt ur ett samhällsperspektiv då de olika intressenterna agerar utifrån denna 

sammanlänkande bild som skapas.
157

  En vision är en framtidsbild hur organisationen vill 

utvecklas. I forskningen om offentliga organisationer definieras visionen oftast som abstrakt 

och oftast utformad av ledningen och politikerna.
158

 Enligt de intervjuade cheferna 

formulerades visionen i samarbete med reklambyrån. Mitt i broschyren ” vi arbetar med alla 

sinnen”, står det på ett papper med röd bakgrund och med vit text: ”vi ska skapa en omsorg i 

Helsingborg som alla Helsingborgare är trygga med, förstår och är stolta över.” Att det finns 

en medvetenhet om svår uppfyllelse bland ledningen stöds av följande citat: ”En vision är 

något att sträva efter, det är ju inte något….det är svårt att uppnå.”  

 

Det som tydligt framgår från alla intervjuer är att verksamheten har mål som är stipulerade i 

styrkorten men inte så självklara att en anställd snabbt kan räkna upp dessa. Vår undersökning 

visar att ett av målen är budget i balans men några vinst anspråk är inte tydligt artikulerade. 

Inte heller kan vi läsa i broschyren om någon uttalad affärsidé. Däremot säger en av 

verksamhetschefer att verksamheten är värdestyrd och att verksamhetsidén är i behov att 

förtydligas. Detta kan kopplas till Levin och Norrmans resonemang om att en framgångsrik 

organisation ska ha en utvecklad verksamhetsidé som tydligt uttrycker verksamhetens roll och 

mission (vad det är man är till för).
159

 I anknytning till vision uttrycker även 

förvaltningschefen att verksamhetens utveckling har styrts av politiker. I linje med 

verksamhetschefens åsikt att det behövs ett förtydligande av verksamhetsidén så nämner även 

förvaltningschefen att det finns krav från den politiska nämnden att alla verksamheter såsom 

LSSboenden, äldreboenden och hemtjänst ska arbeta som en helhet och bör ha samma grund. 

Detta citat illustrerar kravet från kommunens politiker:  

”Vi har varit iväg med vår politiska nämnd och flera gånger när det handlar om liksom 

om vad är det vi ska utveckla ...då har man varit väldigt intresserad av de här med 

värdegrunder.  /paus/ Så har vi försökt att hitta ett sätt att jobba med något som kan slå 

rätt igenom hela organisationen. Vi har ju jobbat med de här frågorna i de här områdena 
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förut, alla har jobbat var och en på sitt sätt. Men vi har inte gjort det samlat på det här 

viset, det är väl det som är det nya!”  

 

Värdegrunder behövs alltså för att kunden ska få ett helhetsperspektiv av företagets vision, 

image och kultur. Det är också viktigt ur den synpunkten att Omsorgens olika verksamheter 

skall enas under ett och samma paraply, det vill säga att äldreomsorg, LSS, hemservice med 

flera ska förenas under samma kultur. Värdegrundernas ramar gör frontpersonalens arbete 

mer självständigt och bör innebära mera handlingsutrymme. Detta genom att medarbetarna 

exempelvis uppmanas till kreativitet och mod. Cheferna pratar om helhetssyn då de både 

syftar till verksamheten som sådan och kunderna. Citat som följer illustrerar detta och är 

hämtad från broschyren:  

”vi måste alltid se till helheten i omsorgen […] förstå vår egen roll i våra kunders och 

närståendes liv[…]. På det sättet byggs en stark servicekultur bland medarbetarna och 

hos kunden skapas det trygghet och förväntningar uppfylls.”  

 

Om företaget kan förmå att länka samman visionen, imagen och målen är de på god väg att 

bygga upp ett varumärke. Hur uppfattningen eller bilden av organisationen blir beror på hur 

väl organisationen lyckats uppfylla förväntningar och leva upp till de olika intressenternas 

krav. Att skapa en stark image, fordrar en stark kultur och tillsammans med visionen får 

organisationen det varumärke den förtjänar. Då visioner som sådana inte skapar engagemang 

på grund av sin abstrakta karaktär och för att det inte ska förbli ”tom retorik” bör visionen 

diskuteras och översättas till medarbetarnas verklighet, menar kommunikationsforskarna 

Heide et al.
160

 En av våra intervjuade enhetschefer uttrycker att ”Vi får inte låta verksamheten 

leva på lagen, vi måste tänka på hur man tillämpar den, människor måste tänka på hur man 

gör”. Detta kan samtidigt tolkas att enhetschefen uttrycker organisationens ambition om ett 

”levande dokument” vilket kan kopplas till vad Tylefors definierar som ett levande dokument, 

då hon påstår att det är ett sådant dokument som diskuteras på de olika sammanträdena inom 

ledningsgrupperna.  

 

Detta leder till olika initiativ hos ledarna. Tylefors menar ett aktivt ledarskap ska erbjuda 

utbildningar till personal där dominerande begrepp som empati, respekt, trygghet både 

”ventileras och konkretiseras”. Därigenom kan ledningen gå ett steg ytterligare i syfte att 

värderingar ska ”sätta sig”. Nämligen genom att omsätta värderingar i handling så 

åstadkommer man resultat i rätt riktning
 161

 Flera av cheferna betonar vikten av att prata om de 
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här orden vad de betyder för personalen, skriva på tavlan, säga på möten hur de har gjort under 

veckan, hur modiga och kreativa de hade varit i sina servicemöten. Därför ska organisationen 

fokusera på enhetschefernas roll som en viktig drivkraft och ge dem stöd och motivation för 

att kunna utöva sitt aktiva ledarskap dagligen. Målet är att värdegrunder ska ”sätta sig” lokalt 

på enheterna där ”allt det goda jobbet görs” Som de flesta av våra respondenter påvisar ”så 

är det nu det stora jobbet börjar.”  

 

För att implementera dessa värdegrunder bör dessa laddade ord ”ventileras och 

konkretiseras”. Enhetscheferna har fått material men för att det ska ventileras och 

konkretiseras krävs det tid. Samtidigt går det att påpeka att det är viktigt att den vanliga 

verksamheten ”rullar på som vanligt” om ändå inte med ännu ”högre växel”. Här kan man 

ställa sig frågande hur denna ekvation ska gå ihop. En av de intervjuade enhetscheferna hyser 

farhågor att tiden inte kommer att räcka till samtidigt som han efterlyser någon slags 

koordinator som hjälp till enhetschefer som ska lägga upp ett program och ”pusha” på vissa 

saker, att det ska göras enligt någon form av tidsplan. Koordinators roll ska också vara att 

lägga upp ett program i en handlingsplan för värdegrunder, menar enhetschefen bestämt.  

4.4 Vilka förutsättningar krävs för att implementeringen av 

värdegrunder ska lyckas?  

Det finns ett antal förutsättningar som krävs för att lyckas genomföra en förändring. För att få 

en mer överskådlig bild över förutsättningarna för implementeringen av värdegrunder har vi 

framställt en modell. Utifrån den egna modellen kommer det att presenteras de olika stegen 

för en lyckad implementering av värdegrunder.  
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4.4.1 Det krävs en förändring av organisationskulturen  

Enligt Burnes finns det en del steg som företaget måste följa för att lyckas ändra sin 

företagskultur. Att införa värdegrunder i en organisation är ett sätt att förändra kulturen. 

Organisationen vill förändra arbetarnas förhållningssätt till sitt arbete och till sitt 

förhållningssätt till värdegrunderna. Burnes hävdar att det måste ske en hel del förändringar i 

själva organisationen. Dessa förändringar är rekryteringsprocessen, omorganisation av 

arbetsplatsen, kommunikationen, och förändring av system och politik.
 162

 

 

Burnes visar även Cummings och Worley’s sex steg för att förändra en organisationskultur. 

Dessa är:
 163

 

Formulera en tydlig strategisk vision – Burnes skriver att enligt Cummings och Worley är 

det viktigt att det finns en klar vision och tydliga värderingar för att kunna lyckas ändra 

organisationskulturen. Detta för att de anställda lättare ska kunna leva upp till de olika 

förväntningarna. Helsingborgs Omsorg har genom hela värdegrundsarbetet kommunicerat ut 

de nya värderingarna. Där har de förmedlat ut en klar vision och tydliga värderingar som ger 

riktlinjer för förändringen. 

 

Högsta ledningens engagemang – Genom att kickoffen inleddes av den högste chefen är det 

ett sätt att visa på att ledningen är fullt engagerad i värdegrundsarbetet, ett annat exempel är 

VAMOS gruppen. Men toppmanagements delaktighet ska också inkludera samtlitga 

enhetschefers aktiva arbete lokalt. Det är enhetschefer som ska initiera till dialog på sina 

respektive enheter. 

 

Kulturförändringarna måste komma från den högsta ledningen – ledningen måste 

kommunicera ut den nya kulturen genom sina handlingar. Det hjälper alltså inte att bara prata 

om de nya värderingarna. Den högsta ledningen måste visa genom sina handlingar att även de 

följer de nya riktlinjerna.  

 

Förändra organisationen för att stödja de nya förändringarna – för att det ska bli lättare 

att genomföra dessa kulturförändringar måste även organisationen förändras. Organisationen 
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måste stödja den nya kulturen. Dessa förändringar kan vara förändringar i hur information ges 

ut, kontrollsystem, ledningsstil och så vidare. Utan att det sker några förändringar blir det 

svårt för medarbetarna att leva upp till den nya kulturen. Organisationen har redan förändrats 

april 2008. Nu återstår att införa idéstyrning som ska stödja den nya servicekulturen. Det finns 

en uppfattning bland våra respondenter att genom att belysa och uttrycka dessa värderingar 

kommer de anställda att arbeta enligt dessa, vilket kräver mer egentligen. 

 

Välja nya medarbetare och säga upp de som avviker - ett av de mest effektiva sätt att 

förändra organisationskulturen är att förändra det organisatoriska medlemskapet.  Detta görs 

enklast genom att anlita folk som delar de värderingarna och genom att erbjuda introduktioner 

där värderingarna tydligt förklaras. Omsorgen i Helsingborg har börjat ändra sin 

rekryteringsprocess genom att nämna om värdegrunder i sina jobbannonser. Personalchefen 

berättade under intervjun att de vill göra det tydligt redan från början att de arbetar med 

värdegrunder. Hon berättade även att de går igenom under intervjun vad värdegrunderna 

innebär och vad som förväntas av dem, vilket illustreras av följande citat: 

 
”… vid intervjun så går vi mycket kort igenom vad de kärnvärden står för, och visionen. 

Helt enkelt vad man ska vara beredd att göra. Jag menar det är väl inget konstigt, så har 

ju IKEA gjort i många år. IKEA har en väldigt stabil värdegrund, en anda och det ska 

vara likadant här hos oss.”
164

  

 

Detta visar på att de redan har börjat tänka som Cummings och Worley föreslår. Dock menar 

personalchefen att detta gäller vid intervjuer av sommarvikarier eftersom organisationen har 

anställningsstopp för tillfället.
165

 För att de nya värderingarna ska kunna slå igenom måste 

gamla medarbetare som inte vill ändra sin attityd och som vägrar att anpassa sig lämna 

organisationen. Förvaltningschefen instämde med detta då hon under intervjun nämnde att de 

som vägrar ändra sitt arbetssätt och inte följa de nya värderingarna får börja se sig om. Hon 

menar att det är okej att man kan vara kritisk men att alla måste ha ett engagemang. 

 

Utveckla etisk och laglig känslighet – Inom Helsingborgs vård och omsorgsförvalting finns 

redan något som kallas projekt nystart. Detta innebär att de hjälper människor som varit 

sjukskrivna och som inte kan gå tillbaka till sitt jobb. Det finns ett samarbete med ett 

rekryteringsföretag som hjälper med omplaceringar.
166
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4.4.2 Det kräver arbetsglädje 

Enligt Grönroos ger en serviceinriktad organisationskultur ofta upphov till en 

snöbollseffekt. Alltså, serviceinriktad personal dras till arbetsgivare med en starkt 

serviceinriktad kultur. Organisationer som präglas av en stark servicekultur syns även ut 

mot kunderna.
167

 Inför sommarrekryteringen nämns värdegrunderna i annonsen. Vid 

intervjutillfället kommer de att gå igenom dessa kort, vad de står för och visionen.
168

 

Det krävs alltså att både den befintliga och den nytillkomna personalen ska förstå och 

vilja arbete med värdegrunderna. Det gäller att kunna visa utåt att de är serviceinriktade 

då de arbetar med värdegrunderna och därmed locka servicedriven ny personal. Lyckas 

de med detta så kan de, enligt Grönroos, leda till att fler kunder upplever en god 

tjänstekvalitet, som de kanske inte upplevt om servicekulturen inte lyst genom, det finns 

ett tydligt samband mellan kundens och personalens upplevelser.
169

 Således krävs det 

att den befintliga personalen tillsammanns med den nyrekryterade personalen, lyckas 

hitta arbetsglädjen som förhoppningsvis leder till den ökade kvaliteten, enligt Grönroos.  

4.4.3 Det kräver kunskapsutbyte och motivation av alla anställa 

För att värdegrundsarbetet ska vara framgångsrikt måste organisationen bland annat tänka på 

att ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenhet. Detta är i enlighet med vad Nonaka 

framställer att “knowledge always begins with the individual.” Många anställda har flera års 

erfarenhet vilket både ledare och organisationen borde dra nytta av. Dessa erfarenheter borde 

kombineras med nytt och fräscht tänkande för att skapa innovativt initiativtagande bland 

personalen.
170

 Vilket kan kopplas till Senges följande citat: “if the employees themselves are 

not sufficiently motivated to challenge the goals of growth and technological 

development...there will simply be no growth, no gain in productivity, and no technological 

development.”
171

 Han menar alltså att beroende på hur pass motiverad personalen är så är det 

olika lätt eller svårt att genomföra ett förändringsarbete. Ett sätt som Omsorgen i Helsingborg 

arbetar med att få upp motivationen och kreativiteten är genom en så kallad kvalitetstårta. 

Personalchefen beskriver den såhär: 
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”…varje månad så tar vi in, man får skicka in förslag på nånting det man har gjort som 

man tycker är bra, och det kan vara smått och stort och sådant. De sakerna värderas inte  

så det är inte så att man utser det bästa förslaget utan man bara drar ett av de här 

förslag och det arbetsstället där förslaget kommer från får en tårta. Då får ju både då 

arbetare och kunder då får en tårta.”
172

 

 

Dessa idéer sprids sedan via deras intranät, så att alla kan ta del av idéerna och lära sig av 

varandra. En enhetschef berättade också att de anställda besöker de olika verksamheterna, 

pratar med sina kollegor och utbyter idéer för att på så sätt få ett informationsflöde.
173

 Utan 

motivation är det dock svårt att lyssna och lära av sina arbetskamrater och det är därför 

väsentligt att ledningen fokuserar på att höja motivationen inom organisationen.  Enligt 

Johnston & Clark utsätts frontpersonalen för ständig press och olika krav och är de som 

representerar företaget och dess värderingar. Därför är det viktigt att motivera personalen så 

de kan leva upp till kraven.
174

 Enligt Redman kan motivationen höjas genom att ha en  ledare 

som visar att de bryr sig om de anställdas åsikter och denne ska lyssna och ta till sig deras råd 

och kunskap. Det leder i sin tur till fler engagerade anställda.
175 

 

”Om jag skulle gå ut och säga att nu besluter jag – nu ska vi göra så och så. Det kan jag 

göra, en… chef som kan peka med hela handen, men vad händer? Inte ett skit. Det varar i 

två eller tre dagar sen så försvinner allt det här ut i rymden.”
176

  

 

Att pressa personalen är, som citatet ovan tyder på, inte optimal för att få motiverad personal. 

För att få en lyckad implementering av värdegrunderna krävs det att ledarna lyssnar på de 

anställda och visa att de har förtroende för dem. Detta motiverar personalen då de känner att 

ledningen har tillit till dem.  

4.4.4 Det krävs att ledningen stödjer istället för att styra  

Helsingborgs vård och omsorg har en organsationsstrategi som är hierarkiskt styrd.
177

 Enligt 

Marmgren och Ragnarsson präglas dessa organisationer ofta av kontroll och ett behov från 

ledningen att styra. Han menar att detta kontrollbehov kan vara särskilt problematiskt för 

kunskapsintensiva och utvecklingsinriktade organisationer. Därför behöver en del av det 
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gamla tänket ifrågasättas.
178

 Helsingborgs omsorg genomgår ett förändringsarbete i form av 

värdegrunder. Detta syftar till att utveckla både personalen och organisationen i sig.  

”Ska man styra en organisation med värdegrund istället för regler och rutiner och 

policys så ska det inlämnas i den egna kroppen och själen. Det här handlar om det som 

är svårt att ta tag på. Det handlar om hur man gör de olika sakerna, din attityd till det. 

Man ska inte bara slänga fram det som är standard”.
179

   

 

Som citatet visar så betonar personalchefen att värdegrunderna är det nya som ska fungera 

istället för regler och rutiner som verksamheten hade förr. Ledningen bör ha en förståelse för 

detta för att arbetet med värdegrunderna inte ska rinna ut i sanden. Omsorgsförvaltningen i 

Helsingborg är nu en utvecklingsinriktad organisation och därför är det viktigt att ledarna 

stöttar istället för att styra sina anställda.  

 

Larsson tar även upp det utvecklade och stödjande ledarskapet. Hon menar att ledarskapet 

lägger tyngdpunkt på att skapa förutsättningar för att både stödja och utveckla medarbetarna 

och organisationen. Detta genom att skapa relationer, motivera och engagera de anställda. 

Hon menar att mellancheferna kommer få en nyckelroll i att förena kraven på långsiktig 

utveckling och verksamhetens krav.
180

  

 

”[...] jag tycker reklambyrån har nog gjort ett bra jobb här med, initialt så att säga, tagit 

fram väldigt bra material och studiematerial nu som vi ska jobba vidare med. Det var 

mycket bra så att ja nu är det upp till oss enhetschefer känner jag[…]därför tror jag att 

det är jätteviktigt att chefer får stöd, eller erbjuds stöd åtminstone”.
181

  
 

Ansvaret ligger nu på mellancheferna att implementera värdegrunderna nedåt i organisatioen. 

De måste motivera och engagera frontpersonalen för att budskapet ska nå ända fram till 

kunderna. Mellancheferna kommer alltså få en nyckelroll i förändringsarbetet och därför 

behöver de ett stöd från den högre ledningen, alltså verksamhetscheferna.  
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Analys 

Efter att ha besvarat frågeställningar ska nu forskningsfrågan besvaras. För att besvara den 

kommer ett antal olika teman beskrivas samt analyseras baserade på våra egna, och 

teoretiska åsikter.  

___________________________________________________________________________ 

På vilket sätt kan ledningen inom vård- och omsorg arbeta för att förbättra 

tjänstekvaliteten i verksamheten och stärka dess image? 

Nedan presenteras Richard Normanns modell om hur en organisation skapar en image.
182

 

Dessa fyra komponenter spelar alla en roll i skapandet av en organisations image. För att 

kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att utgå ifrån denna modell för att få en 

lättförstålig och strukturerad analys. Dock har vi själva valt att lägga till två komponenter i 

denna modell vilka är effektiv kommunikation och förändra organisationskulturen. Vi anser 

att modellen bör utvecklas för att göra arbetet med att skapa en image ännu tydligare.  

Ledningen inom vård och omsorg bör, enligt oss, tänka på förändringen av 

organisationskultur samt att kommunicera ut budskapen på ett effektivt sätt.  

 

5.1. Tjänstekvaliteten och imagen kan stärkas genom effektiv 

kommunikation 

Författarna J. Wheatley och Myron Kellner-Rogern skriver i sin artikel ”Bringing Life to 

organizational Change” att 75 % av alla organisationsförändringar inte går enligt planerna. 
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Enligt artikeln är den vanliga orsaken till detta en dålig kommunikation från ledningens sida. 

Det skapar osäkerhet som leder till att diffusa rykten sprids bland personalen, vilket i sin tur 

skapar stress och gör människor motstridiga till förändring. Su Mi Dahlgaard-Park betonar att 

ledningen måste förstå de anställda, och deras beteende innan de försöker implementera en 

förändringsstrategi.
183

 Människor reagerar olika i olika situationer och det är svårt eller 

nästintill omöjligt att veta eller förutspå hur de kommer att tänka eller agera. Det finns även 

en stor missuppfattning bland ledare gällande hur människor är och hur de fungerar som 

individer inne i en organisation. Författarna argumenterar därför för vikten av den öppna 

kommunikationen då de eliminerar riskerna för att missuppfattning uppstår. Organisationer är 

komplexa och ”levande”, de är sociala konstruktioner, sammansatta av olika individer. Det 

finns informella strukturer, normer och sociala nätverk inom vilka människor kommunicerar. 

Dessutom tolkar var och en förändringsvisioner på sitt sätt. Dessa konstruktioner bildar 

många gånger en slags motpol mot det som kommer utifrån, till exempel visioner om 

förändring. Författarnas upplevelser pekar på vikten att skapa förståelse för komplexiteten av 

de sociala nätverken samt det olika informella normerna och värderingar som har uppstått, för 

att på det viset nå effektivitet och framgång i situationer av förändring.
184

 

 

Ledningen kan vara kritisk men ska dock ställa krav på medarbetarna och få dem att vilja ta 

egna initiativ i arbetet med värdegrunderna. De ska tydligt signalera att det är grundläggande 

att medarbetarna deltar i förändringsarbetet och accepterar de nya värderingarna. Ledningen 

ska ha en vilja att utveckla medarbetarna eftersom det gör dem mer självständiga och trygga i 

att ta egna beslut. Vidare menar vi att det är acceptabelt att ledningen söker medarbetare som 

är genuint intresserade av människor och själva vill utvecklas. Det innefattar att det ställs krav 

på medarbetarens egna initiativ och delaktighet. De får känna att deras åsikt blir hörd och de 

blir automatiskt mer engagerade.  

 

För att ledningen verkligen ska nå ut till sina medarbetare måste de kommunicera ut 

förändringarna, de nya målen och visionen, på ett sätt så att det når ut och tilltalar alla. Att 

använda sig av storytelling kan vara ett bra sätt att nå ut på ett mer personligt plan. Dock 

gäller det att använda sig av historier som är direkt relaterade till organisationen. Det är 

viktigt att historierna har en tidsmässig och kulturell närhet med budskapet. Det måste finnas 

någon form av närkommunikation för att fånga mottagarnas, de anställdas, intresse.  
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Helsingborgs Vård och omsorg valde att kommunicera ut värdegrunderna genom olika 

kanaler. Av vår undersökning framgick det att deras kommunikativa medel består av 

intranätet, arbetsplatsträffar, marknadsföringsmaterial och stormöten av kickoff- typen. Nedan 

följer det en presenteration och analys av samtliga aktiviteter. 

5.1.1 Analys av broschyren och filmen 

Broschyren och filmen är välfyllda med information och visar på idealbilder för hur det ser ut 

i verksamheten. Vi upplevde dock som att bilderna var något förskönade porträtteras idylliskt. 

Detta motstrider respondenternas uttalande om att de ”redan arbetar på det viset”. Vi tror att 

medarbetarna kanske kan ha svårt att förhålla sig till bilder som inte riktigt speglar 

verkligheten, även om de är tagna på deras enheter. Verkligheten har flera sidor, vilket 

undersköterskorna vet då de tar hand om människors komplexa behov dagligen. 

 

Det vi kan konstatera är att det förekommer många ”måsten” och ”vi ska” i materialet vilket 

tyder på att organisationen kräver engagemang. På vissa ställen är det svårt att ta till sig allt, 

som exempelvis. Följande meningar: ”det enklaste är att inte göra någonting - då undviker 

man kritik. Men för att hitta nya vägar krävs mod, har du det?” Uttalandet kan tolkas på olika 

sätt men närmaste associationer riktas till just den medarbetaren som kan se verksamheten 

med nya ögon. Som medarbetare ska man ifrågasätta gamla sätt och rutiner och utstå kritik 

från kollegor och chefer som har anammat gamla sätt och är mindre förändringsbenägna. Vi 

kan även tänka oss en tolkning av budskapet som en uppmaning att våga anmäla 

missförhållanden till ”Lex Sarah” vilket är ett av verksamhetens egna 

avvikelserapporteringssystem. Uttryck som ” …  vi måste förstå vår egen roll i våra kunders 

och närståendes liv …  och ”vad kostar till exempel ett leende? Och hur lång tid tar det att 

utföra?” är kanske svåra att ta till sig för alla medarbetare. Med det menar vi medarbetare som 

av någon anledning inte är nöjda med sin arbetssituation som exempelvis stress, fullspäckat 

schema, otrygg anställningsform (exempelvis timanställning, vikarie), för låg lön. Det kan 

kanske vara svårt att le efter en långtidssjukskrivning vilket för övrigt framgick av vår 

undersökning som ett stort problem för verksamheten. 
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5.1.2 Kick-off 

Under kickoff kommunicerades budskapet ut genom historierna som berättades av 

förvaltningschefen och en gästföreläsare, som är en känd talare och idrottare som är 

handikappad. Förvaltningschefen berättade, som vi nämnde innan, en historia om en 

hotellstäderska som gömde hennes sons nalle. Historien var underhållande, men vi anser att 

det finns en risk att medarbetarna inte kunde identifiera sig med den osynliga hotellstäderskan 

och att det dessutom inte fanns tidmässig och kulturell närhet jämfört med Legas historia. 

Som Simonsson accentuerar så krävs det någon form av ”närkommunikation” för att fånga 

mottagarnas intresse. Båda historierna är självupplevda och den sammanfattande budskap är 

att vårt val gör skillnad, våra handlingar påverkar andra människors liv och gör skillnad. 

 

Kick-off upplevdes som välplanerad, välarrangerad och förmodligen ett påkostat evenemang 

som anordnats för alla anställda. Överlag var det en trevlig tillställning som verkade ha en 

positiv effekt på medarbetarna. Då ledningen har för avsikt att påverka och styra anställdas 

attityd genom kärnvärden så valdes kickoffen som en lämplig kanal. Samtidigt som 

verksamheten ska rulla på och skötas som vanligt, var det viktigt nå många medarbetare åt 

gången. Spridningseffekten av värdegrundsinformation, är god dock inte fullt ut 

tillfredställande eftersom det är några hundra medarbetare som inte har deltagit alls. ”Salen 

var inte fullsatt alla gånger”, vilket våra intervjuade medgav. Enligt våra beräkningar är det ca 

en femtedel av anställda som inte har medverkat, vilket kan tolkas som att en del anställda 

inte alls är intresserade men förhoppningsvis kommer att bli då det ges möjlighet att aktivt 

delta i olika aktiviteter vid olika tillfällen då det även finns möjlighet att få feedback från sin 

närmaste chef samt återkoppling av egna reflektioner till sin chef. Denna möjlighet finns inte 

på samma sätt vid kick-off. Förvaltningschefen säger att reaktionerna är överlag positiva men 

att de negativa kommentarer inte når henne utan det är mest den närmaste chefen som får höra 

sådana reaktioner. Detta kan kopplas till Simonssons syn på kommunikation då hon påtalar att 

anställda har ett behov att bli hörda och få känna sig delaktiga medan kick-off endast är 

överföring av information och således begränsar yttrandefrihet och delaktighet.
185

 

                                                 
185

 Simonsson, C. (2005) s 136-137 



63 

5.2 Kvalitet och image kan stärkas genom att förändra 

organisationskulturen  

Införande av värdegrunder är en form av förändringsarbete. För att kunna implementera 

värdegrunderna på att bra sätt och undvika att de rinner ut i sanden måste värdegrunderna 

göras till en del av vardagen, något som alla de anställda gör automatiskt. Vid införandet av 

värdegrunder krävs det att den gamla organisationskulturen luckras upp och de nya normerna 

och värderingarna presenteras på ett sådant sätt att de anställda kan ta till sig dem och arbeta 

med dem. Förstår de inte varför de ska göra en viss sak och känner de ingen motivation och 

uppmuntran från ledningen finns det en risk att värdegrunderna inte slår igenom och de 

anställda går tillbaka till sitt gamla arbetssätt.  

 

Ett lyckat införande av värdegrunderna kommer påverka hela organisationen och ändra dess 

organisationskultur till de nya normerna och värderingarna enligt värdegrunderna. En 

förändrad kultur leder förhoppningsvis till en mer engagerad och motiverad personal som 

arbetar på ett mer serviceinriktat sätt och bidrar till en ökad kvalitet vid servicemötena.  

 

Burnes menar att organisationskulturer utvecklas och förändras i en långsam takt eftersom 

kulturen är något som finns låst i varje medlems inre.
186

 Med detta som bakgrund tar Burnes 

upp Cummings och Worley’s olika sätt att ändra en organisationskultur. Dessa är bland annat 

att säga upp de som avviker och inte villa anpassa sig. Samt att ersätta gammal personal med 

ny som kan ställa upp på de nya kraven.
 187

  En organisation kan inte ta till vilka medel som 

helst för att förändras och det gäller även för Helsingborgs vård- och omsorgsförvaltning. De 

kan välja att ta in ny personal med de rätta värderingen men den befintliga personalenkan vara 

svår att påverka och förändra. Det krävs speciella skäl för att avskeda personal.
188

  Det räcker 

inte med att säga att en viss person inte lever upp till den nya visionen. Det kan hända att den 

befintliga personalen inte vill ta in värdegrunderna, de kommer att vara och arbeta på samma 

sätt som de gjort i alla år.  

5.3 Genom att vidta åtgärder för att stärka imagen  

För att vården och omsorgen ska kunna förbättra sin kvalitet och image kan ett alternativ vara 

att arbeta med värdegrunder. Det som behövs är en förändring i hur både ledningen och 
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personalen tänker i det dagliga arbetet med kunderna och ett sätt att börja reflektera över 

varför är man där man är, hur man gör och på vilket sätt. Att arbeta med alla sinnen är att vara 

modig och kreativ mästare på möten som sätter sig själv i ett meningsfullt sammanhang. 

5.3.1 Kunder  

Förr kallades vårdtagarna för patienter, idag betraktas de mer och mer som kunder. Detta 

tyder på kunderna ställer högre krav på personalen. Ett servicemöte är ett värdeskapande 

process där kunden är delaktig och med ett gott bemötande baserad på en positiv människosyn 

ger större förutsättnigar att skapa goda minnen. Vi anser att, för att kunna leva upp till dessa 

nya krav, borde organisationen fungera mer som ett modernt serviceföretag. Vi tycker att 

både ledning och frontpersonal borde utbildas i kundbemötande ur en mer företagsinriktad 

synvinkel. Ledningen inom vård och omsorg måste se till att hela organisationen blir mer 

serviceinriktad för att kunderna en god serviceupplevelse som skapar goda minnen. Med en 

bättre nöjd kund och medarbetarindex kommer även image av Omsorgen att förstärkas.  

5.3.2 Rekryteringsmålgrupper  

Enligt teorin är det bästa sättet att ändra företagskulturen att förnya personalstyrkan. Därför 

anser vi att det vore nyttigt för organisationen att se till att placera om personal. Eftersom det 

är mänskligt att bli hemmablind, tycker vi att en omplacering av personalen vore bra för 

organisationen. En rotation på olika arbetsplaser ger möjlighet att se saker med andra ögon 

och vad som kan förbättras. I enlighet med Cummings och Wirley är uppsägning en möjlig 

lösning att utesluta de medarbetare som inte är villiga att samarbeta. För att kunna höja 

kvaliteten måste personalstyrkan dela samma värderingar och vara villiga för samarbete för 

att nå de gemensamma målen. Förvaltningen har redan ett projekt som syftar till att placera 

om anställda på grund av olika skäl. Vi tycker att även ökad sysselsättningsgrad är ytterligare 

ett sätt att få annan rörlighet och flexibilitet i personalstyrkan, vilket kan vara på gott och ont. 

 

Det är i många fall svårt att förändra en organisationskultur och därför måste den högsta 

ledningen ibland ta till drastiska medel för att lyckas. Detta kan vara att ta in ny personal och 

nya ledare. Nyrekryterade kan vara en frisk fläkt för en organisation då de varit utomstående 

och tittat på på organisationen på ett opartiskt sätt. De kan ha en klarare bild av de svagheter 

och förbättringsmöjligheter som finns. Ny personal med en positiv instälning inspirerar ofta 

medarbetarna och bidrar i sin tur till en positiv och kreativ organisaitonskultur. Ledningen ska 
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se till att de hittar rätt personal med rätt värderingar för att genomföra ett lyckat 

förändringsarbete.  

 

Eftersom fler vård- och omsorgsorganisationer vill vara konkurrenskraftiga på marknaden är 

detta engagemang positivt. De ska även sträva efter att hitta ny personal som tänker och 

arbetar på ett liknande sätt, enligt värdegrunderna. Detta gör organisationen och dess personal 

utvecklingsbar. Har personalen även valt yrket med intresse som bakgrund istället för av en 

tillfällighet är implementeringen av värdegrunderna en självklarhet. Ledningen som 

kommunicerar ut budskap med värdegrunderna till en engagerad personal får större positivt 

gensvar tillbaka. Har ledningen även lagt ned tid och energi på att utveckla olika 

kommunikativa kanaler, som bland annat kick-off, fester och möten, då känner sig personalen 

sedd, behövd och får extra självförtroende i det dagliga arbetet. För att kunna förändra en 

organisation måste ledningen börja någonstans och det kan vara att kommunicera ut de nya 

värdegrunderna. Syftet är att det ska slå igenom hos frontpersonalen, alltså hela vägen ner 

genom organisationen. Detta kan vara svårt att genomföra. Ibland behövs gamla normer och 

värderingar luckras upp för att implementering ska vara möjlig.  

5.3.3 Andra resurser  

En organisation med en stark image är en organisation som andra vill förknippas med. Alltså, 

andra organisationer ingår gärna samarbete med organisation av förtroende då de båda kan 

dra nytta av de synergieffekter samarbetet medför. Alltså, vård- och omsorgsorganisationer 

med en stark image är således en eftertraktad arbetsgivare och drar till sig kunnig och duktig 

personal.  

5.3.4 Personalen  

Personalen är kärnan i en organisation och det är de som kan påverka organisationens kvalitet 

och image. För att en vård- och omsorgsverksamhet ska kunna stärka sin image måste de ha 

konkreta mål och visioner som ledningen formulerar tillsammans med frontpersonalen. Det 

krävs att personalen förstår vad dessa mål och visioner innebär och att de har de rätta 

förutsättningarna för att kunna arbeta med dem på rätt sätt. En förutsättning kan till exempel 

vara värdegrunder som fungerar som ett stöd för hela organisationen i mötet med kunderna. 

Målen och visionen måste vara något som hela personalstyrkan kan utantill och känner att de 

kan leva upp till. Ledningen måste se till att frontpersonalen förstår vad som förväntas av 

dem, och även varför dessa mål och visioner ser ut som de gör. Förstår frontpersonalen detta 
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är de mer benägna att sträva efter att nå målen och visionen. Men vi vill göra ledningen 

uppmärksammade på vikten av att ge regelbunden feedback och beröm till sin frontpersonal 

då vår undersökning visade att det är en bristvara i nuläget.  

 

Om personalen känner att de klarar av sitt jobb och att de uppnår sina mål kommer de 

förhoppningsvis känna en ökad arbetstillfredställelse som i sin tur smittar av sig på kunderna 

och skapar en god bild av organisationen på marknaden. Kundernas åsikter om en 

serviceorganisation är den viktigaste marknadsföringen som finns för att bygga upp en stark 

image. Eftersom en image är allmänhetens uppfattningar om organisationen, hjälper det inte 

så mycket att ha fina planscher och broschyrer om kunderna inte är nöjda. För att ha nöjda 

kunder krävs nöjd personal. Således bör det satsas mera på intern marknadsföring och 

kompetensutveckling. 

5.4 Genom att motivera personalen  

Ett sätt för ledningen att motivera personalen är att öka deras handlingsfrihet. Genom att göra 

det och samtidigt minska kontrollen känner de ett ansvar och förhoppningsvis en vilja att ta 

initiativ under arbetstiden. Då ledningen ger frontpersonalen frihet under ansvar känner de att 

ledningen har tillit till dem. Då frontpersonalen känner detta förtroende blir deras arbete friare 

samtidigt som det blir roligare. De anställda ska arbeta och tycka att det är utvecklande att 

tillämpa värdegrunder, arbetsglädje är viktigt. Är större delen av personalen motiverad och 

glad sprids det förhoppningsvis till kollegorna som i sin tur upplever den positiva känslan.   

 

Om personalen inte är öppen och motiverad för förändringar kan det bli svårt att genomföra 

ett lyckat förändringsarbete. För att undvika detta ska ledningen stödja frontpersonalen i 

arbetet mot målen, inte styra dem. Får frontpersonalen inte den frihet som nämndes innan, 

finns det en risk att personalen istället blir omotiverad. Motiverad personal är mer benägen att 

göra det lilla extra vilket bidrar till ökad kvalitet.  

 

Förvaltningschefen och verksamhetscheferna menar dock att de inom förvaltningen alltid 

arbetat på detta sätt, enligt värdegrunderna. Problemet är bra att de inte är särskilt duktiga på 

att tala om det för omvärlden. De ser alltså på värdegrundsarbetet som något som ska förändra 

deras image utåt. Dock har en enhetschef sagt ”om det självklara är så självklart, varför blir 
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det självklara inte gjort?”
189

 Och som tidigare framgått utpekas tid som det största problemet 

vid implementeringsarbetet av värdegrunderna.
190

 Grönroos säger att den dåliga sanningens 

ögonblick kan få konsekvenser för organisationer då det tar onödig tid för frontpersonalen att 

reparera misstag och misslyckanden av felaktiga möten.
191

 Därför är det viktigt att 

servicemötena går rätt från första början då tiden är ett av de största problemen. För att höja 

motivationen bland frontpersonalen ska ledare, i enlighet med Redman, visa att de bryr sig om 

de anställdas åsikter, de ska lyssna och ta till sig deras råd och kunskap. Det leder till fler 

engagerade anställda.
192

 

”Sen så har jag ju inte möjlighet att vara ute i alla situationer här och det kan man ju 

säga att varje enhetschef har egentligen för många för att man ska kunna ha full koll på 

hur det är att vara anställd. Man ska egentligen känna att man syns och hörs, att man 

blir uppmärksammad, att man får kritik och sådana saker.”
193

 

 

En av enhetscheferna känner att han har lite tid för sin personal i arbetet med värdegrunderna. 

Han känner att enhetscheferna inte har tid att uppmärksamma sina anställda och föra en dialog 

med dem, ge dem konstruktiv kritik i det dagliga arbetet. En annan enhetschef menar att det 

krävs tid för enhetscheferna att implementera värdegrunderna, tid som inte alltid finns. Hon 

menar på att det idag inte finns någon direkt målsättning eller dylikt att falla tillbaka på när 

det uppstår olika situationer.
194

 En annan enhetschef tror att det är viktigt för cheferna att få 

stöd, eller att de åtminstone erbjuds stöd för att lättare implementera värdegrunderna bland 

personalen, men det är bara ett förslag i nuläget.
195

  

 

Av naturen ger vi inte stöd till något vi inte själva får ut något av, vi bestämmer själva vad vi 

anser vara meningsfullt. Oavsett hur tydlig eller genomarbetad en vision är så händer det inget 

förrän invitationen kommer till de anställda om att vara delaktiga, menar Wheatley et al.
196

 

Det är nu enheternas tur att implementera värdegrunderna nedåt till frontpersonalen. För att 

lyckas med detta krävs det alltså att de låter de anställda vara delaktiga i skapandet av vad 

värdegrunderna står för enligt dem. Enhetscheferna måste se till att frontpersonalen hittar 

meningen med arbetet och förstår varför de gör det. Lyckas de inte med detta och personalen 

känner att de inte får ut något av arbetet är det svårt att få personalen med sig och därmed få 
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ett väl implementerat och fungerande värdegrundsarbete. En del eldsjälar har varit delaktiga i 

skapandet av värdegrunderna men detta är bara ett fåtal sett till hela organisationen. Det 

räcker alltså inte bara att berätta om värdegrunderna utan varje enhetschef måste få sina 

anställda att känna att de är delaktiga och bidrar med något.  

 

Wheatley et al menar att informationsspridning är meningsskapande och det är viktigt att det 

finns en mottaglighet där människor ges möjlighet att ta till sig visioner om förändring på ett 

sätt att hon själv förstår och blir välvillig gentemot förändringsprocessens genomförande.
197

 

Hur informationen om värdegrunderna sprids internt i företaget är alltså avgörande för hur 

frontpersonalen kommer ta till sig den nya visionen. Det som frontpersonalen upplevt är kick-

off. Som det tidigare har nämts, har det överlag varit en positiv upplevelse för personalen men 

det räcker inte med att bara säga: ”nu ska vi jobba på detta sätt”.
198

 Det är efter kick-off som 

det verkliga arbetet börjar. Det gäller för ledarna att få frontpersonalen att inse vinsten med 

detta arbetsätt, vilket stärks av Rubenowitz påstånde att ” Det råder ingen tvekan att de flesta 

människor vill göra en rejäl arbetsinsats, lägga manken till och spänna sina krafter, förutsatt 

att de upplever att de har något att vinna på det själva”
199

 Motivation är ett centralt begrepp. 

5.5 Sammanfattningsvis 

Enligt socialtjänstlagen 3 kap skall socialtjänstens insatser vara av god kvalitet.
200

 Således ska 

uppgifter inom socialtjänsten utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Dessutom ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
201

 

Slutsatsen av det blir, för att uppnå det minmala kravet för god kvalitet är att ha kunnig och 

erfaren personal. Därför bör förvaltningen satsa på vidareutbildning, men även på 

samhällsnivå genom att stimulera unga människor att utbilda sig inom dessa 

människovårdande yrken. Oavsett om det är inom privat eller kommunl verksamhet vars 

personal arbetar efter värdegrundsprinciper och som är ambasadörer för sin verksamhet och 

dessutom agerar utifrån dessa kärnvärden. 

För att höja tjänstekvaliteten och förstärka organisationens image kan vården och omsorgen 

använda sig av införande av värdegrunder. Ett av värdegrundernas främsta syften är att öka 
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känslan av kvalitativ service för kunderna. Fokus ligger på frontpersonalen då det är de som 

genomför dessa lyckade servicemöten. För att de ska kunna genomföras med god kvalitativa 

ska värdegrunder fungera som en slags kravstämpel. Kunden har oftast komplexa behov och 

det kan behövas något för personalen att falla tillbaka på då de inte riktigt vet hur de ska 

handskas i en viss situation. Då fungerar värdegrunderna som ett inlärt manus som styr deras 

beteenden. Om frontpersonalen tillämpar värdegrunderna uppnås den effekten av stolthet som 

i sin tur bör leda till högre yrkesstatus. Nöjda kunder tenderar att berätta om det som de är 

nöjda med. Sker detta sprids ett gott rykte om organisationen. Ett gott rykte utåt leder till en 

förändrad bild av organisationen och förhoppningsvis en förbättrad image.  

På vilket sätt kan ledningen inom vård- och omsorg arbeta för att förbättra tjänstekvaliteten i 

verksamheten och stärka dess image? För att värdegrundsarbetet ska kunna vara 

framgångsrikt krävs det en förändring av organisationskulturen. För att ändra kulturen måste 

det bildas bra arbetsgrupper där alla delar samma värderingar och visioner. Där måste 

ledningen upptäcka avvikare och omplacera dem eller säga upp dem. Om ledningen får 

motiverad personal som arbetar mot samma mål förbättras servicekvaliteten. När 

servicekvaliteten är god sprids ett gott rykte om organisationen. På så sätt får allt fler veta om 

organisationen och en god image formas.  
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6. Avslutande delen 

I denna del gör vi en återkoppling till vår problemställning och presenterar våra slutsatser. 

Våra slutsatser är baserade på svar vår studie har gett utifrån den formulerade 

forskningsfrågan: på vilket sätt kan ledningen inom vård och omsorg arbeta för att öka 

tjänstekvaliteten och därmed förbättra sin image? Därefter för vi utifrån slutsatserna ett 

resonemang där vi reflekterar och diskuterar över de kunskapsbidragen uppsatsen har 

resulterat i. Därefter ges förslag till vidareforskning. 

__________________________________________________________________________ 

6.1 Reflektioner och slutsatser 

Att ta fram ett paket och utforma kampanjen har varit en pågående process som har varat 

sedan våren 2009 och under den resan är det mest troligt att alla involverade från chefer och 

personal har påverkats av konsulternas språkbruk samt att ledningen själva har kommit till 

insikter om hur viktig deras frontpersonal är för att verksamheten ska utvecklas och förnyas. 

Det är troligt att ledningen själv inte har varit medveten om undersköterskors komplicerade 

och svåra arbetsvardag. Vi anser att det kan vara relationsbyggande att vara personlig och 

engagerad i kunderna men samtidigt bör det finnas gräns på hur privat relationen bör vara. Att 

personalen har arbetskläder är ytterligare attribut för att kunna agera professionellt i sin roll 

som deltidsmarknadsförare för den verksamheten man representerar. 

Ytterligare en reflektion vi vill lyfta fram är att ”värdigt liv för äldreomsorgen” är en fråga 

som Kristdemokraterna driver och att förslaget har kommit från det politiska partiet. Det är 

därför troligt att det inte är någon tillfällighet att man valde en talare som brinner för de här 

frågorna och som dessutom är aktiv inom partiet. Att anlita en politiker kan skapa motstånd 

till acceptans trots att det är en karismatisk person som framför budskapet.   

Storytelling är ett strategiskt kommunikativt redskap som vi bedömer kan fungera bra, då 

ledare önskar kommunicera ut olika former av budskap. Vi anser inte att det räcker med att 

enbart informera, ledningen måste kommunicera ut budskap på ett sådant sätt att det 

stimulerar känslor och välvilja hos lyssnaren. 
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Det finns alltså en ovisshet som gör denna situation okontrollerbar eftersom tolkningen av de 

här fem kärnvärden förblir individuell. Därför är kommunikationens roll avgörande och 

chefernas kommunikativa uppdrag att tolka och meningsskapande viktiga delar av 

förändringsprocessen. 

Detta är målinriktad kommunikation som uppmanar medarbetarna att delta i den 

förändringsprocessen. Lika viktig är kommunikation från medarbetarna uppåt. Detta bör 

stimuleras, om organisationen vill skapa delaktighet vilket för övrigt är en viktig fråga i 

medarbetarundrsökningar. 

Sista reflektionen avser privilegiumet av att tolka värdegrunderna som cheferna och 

eldsjälarna hade inledningsvis fått när projektet skulle dra igång. Vi ställer oss kritiska till det 

eftersom det kan ha funnits andra personer än de utvalda som hade kunnat tänka sig bidra med 

idéer. En öppen förfrågan via Intranät har två funktioner, nämligen att ledningen på så sätt 

skapar intresset för vad som kommer att hända ”vad som komma skall” samtidigt som man 

bjuder in alla organisationens samlade krafter att tänka och lägga fram sina idéer. Detta hade 

skapat synergier som möjlighet att förberedda och informera hela personalstyrkan, bjuda in 

till medverkan vilket tillsammans hade skapat, välvilja och förtroende. Resultat av denna 

synergi är ökad transparens vilket leder till förtroende hos medarbetarna, vilket i sin tur laddar 

organisationen med ny kraft. Intranät och enhetschefer är det främsta kanaler för dialog med 

den viktiga frontpersonalen.  

Vår ambition med studien har varit att belysa och öka förståelse för hur en ledning kan arbeta 

med värdegrunder i syfte att öka tjänstekvalitet och därmed förbättra image. Samhällsdebatten 

har dominerats de senaste fyra decennierna av hur den svenska välfärden bäst kan organisera 

sig. I det syftet har det skett många förändringar. 

Uppsatsen har relaterats till förändringar.  Vi har besvarat vår forskningsfråga utifrån tre 

stödfrågor. Dessa frågor har varit: 1) hur kommunicerar ledningen internt, 2) varför behöver 

man införa värdegrunder och 3) vilka förutsättningar som krävs för lyckad implementering. 

Vår fallstudie har bland annat fokuserat på ledningens roll relaterat till implementering av 

värdegrunder i syfte att höja kvalitet och stärka image. Genom empirisk forskning har vår 

undersökning och analys av Helsingborgs omsorg gett följande slutsatser:  
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 Värdegrunder är en plattform som håller organisationen samman. Inom Helsingborgs 

omsorg finns det tre olika kulturer: den professionella, den administrativa och den politiska. 

Att styra med värdegrunder i politiskt styrda och komplexa organisationer där starka 

professioner och olika kulturer ingår, upplevs som angeläget inte minst av anledningen att 

hålla organisationen stark och enad under samma paraply.  

 Det är först när organisationen stärker sina relationer med sina anställda som man kan ta 

nästa steg och marknadsföra sig externt. Det börjar med att anställda får ett utökat 

handlingsutrymme som ska leda till bättre tjänstekvalitet. Detta i sin tur leder till en 

arbetstillfredställelse och nöjda medarbetare kan börja agera som organisationens främsta 

ambassadörer och deltidsmarknadsförare. Medarbetarnas identifiering med organisationens 

kärnvärden gör att de börjar agera och handla i enlighet med varumärket. Idealet som många 

organisationsledningar strävar efter är att dessa anställda agerar som ambassadörer även i 

sitt vardagliga liv utanför och arbete praktiserar och ”lever” sitt varumärke. 

Organisationskultur förändras från förvaltande roll till ett mer aktivt och serviceinriktat 

synsätt. 

Utifrån det empiriska materialet som har satts i relation till teorier kring servicekultur, 

organisationskultur, internkommunikation och varumärkesuppbyggande vill vi härmed ge 

några praktiska bidrag utifrån studiens resultat. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att om en modern organisation ska bli framgångsrik så är 

det viktigt att artikulera verksamhetens roll eller mission och dess värderingar. Detta är 

särskilt av betydelse då organisationens mål inte enbart är att få verksamheten att gå runt utan 

också förnya och utveckla sin verksamhet. För att skapa en verksamhetsidé krävs det att 

organisationen går igenom följande processer:  

 Göra tydliga mål och visioner vilket leder till större ansvar hos medarbetare.  

 Ledningen bör skapa mening och referensramar för att medarbetarna ska kunna acceptera 

värdegrunder som sina egna.  

 Höja tjänstekvalitet och bygga stark image och varumärke vilket kan ge gott rykte som i sin 

tur kan skapa en positiv bild av verksamheten  

 Bättre samarbete och tvärfunktionella team möjliggör kunskapsutbyte mellan olika delar av 

organisationen vilket bör generera en genuin servicekultur gentemot kunden.   

 För att processen ska lyckas krävs det dialog etableras på den lokala nivån ute på enheterna.  
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Visioner och mål samt värdegrunder ger vissa grundförutsättningar och sätter vissa ramar, 

men sedan är det som sker operativt, alltså på den lokala nivån. Tidsdimensionen är en 

avgörande faktor. Därför rekommenderar vi att ge stöd till enhetscheferna nu när det gäller att 

genomföra det viktiga uppdraget, implementering av värdegrundsideologi. 

6.2 Avslutande diskussion 

Med tanke på att den svenska välfärden är präglad av det nyliberala tänkandet som sätter 

individen i centrum alltså finns det behov för ständig anpassning och förändring.  Dilemat är 

att få omsorgen ska fungera optimalt - effektivitet kontra kvalitet. Genom vår analys av 

intervjuer och de utsagorna från Helsingborgs omsorgs ledning har vi funnit att det är ganska 

naturligt att branschen präglas av ekonomi- och management tänkande. För att kunna finna en 

balans mellan effektivitet och kvalitet har det nu införs en mjukare styrningsform i form av 

värdegrunder. Värdegrunderna ska börja där lagen slutar och styra de anställdas attityder 

och beteenden.  

Till följd av vår fallstudie kan vi diskutera att det finns ett behov i branschen av att på något 

sätt kvalitetsmärka vård- och omsorgsverksamheter för att kunden ska kunna orientera sig i 

utförarnas tjänsteutbud samt det totala tjänsteerbjudandet. Ett sätt att kvalitetsmärka 

verksamhet är att införa värdegrunder inom vård- och omsorg med syfte att garantera 

minimikrav motsvarande de kraven som står stipulerade i lagar av vilka verksamheten styrs 

idag.  

Vår undersökning pekar på att det är väldigt komplicerade tjänster som dessa organisationer 

utför och därmed är vård- och omsorgsverksamhet en komplex bransch. Men det råder lika 

villkor för både privata och kommunala utförare. Att bedriva sådan verksamhet med 

framgång innebär att hantera relationer. Det gäller både relationer till anställda såväl som 

kunder. Det innefattar mänskliga relationer då människonära tjänster handlar om, människor 

som tar hand om människor. Detta medför ytterligare en dimension som krävs för att vård och 

omsorg ska fungera optimalt. Den dimensionen är de mänskliga, individuella egenskaper som 

frontpersonalen bör ha för att kunna leverera bra servicemöten som lämnar goda minnen efter 

sig. Det som krävs förutom yrkeskompetens, nämligen är ett genuint människointresse och en 

positiv människosyn som inkluderar äkta engagemang. I det dagliga arbete som 

undersköterska ställs det krav att använda sig själv som redskapet och engagera sig med alla 
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sina sinnen. Att vara lyhörd och våga se utanför ramar är del i undersköterskeyrket och kräver 

både mod och kompetens. Allt detta sammantaget ger synergieffekt: mästare på möten. Vår 

undersökning pekar på är att undersköterskeyrket sätts nu i strålkastarljuset och den låga 

statusen som yrket har i vårt samhälle ifrågasätts. Det har varit genomgående tema i vår studie 

att en imageförbättring inte kan ske utan att man först höjer yrkesstatus likväl som man höjer 

kvalitet. Det är viktigt att påtala att om verksamheten ska profilera sig måste det satsas inåt i 

organisationen för att få upp arbetsglädje och yrkesstolthet.   

Vår undersökning pekar åt att det är viktigt även för en kommunal verksamhet, som 

fortfarande är skattefinansierad och icke vinstdrivande att utvecklas. För att förnyelse och 

utveckling ska fortleva är resurser av form av kunnig personal viktiga. En uppsättning 

kärnvärden som i detta fall ryms på handens fem fingrar är en bra plattform att stå på då 

verksamheten först och främst behöver bygga upp ett förtroendekapital. 

6.2.1  Förslag till vidare forskning  

Att endast studera värdegrunds implementerings förfarande ur ledningsperspektiv ger en 

fragmentarisk och ensidig bild av de sociala samspelen som värdegrundsarbete innebär. Ur 

forskningssynpunkt finner vi det ömsesidiga perspektivet mest fruktbara och mest givande. 

Exempelvis att kunna gå tillbaka till organisationen då värdegrunder har implementerats och 

studera hur det har påvekat frontpersonalen och hur det har gått. Vidare forskning utifrån 

medarbetarnas perspektiv i form av kvalitativa intervjuer och i form av enkäter hade bidragit 

med mer heltäckande bild. Genom att kartlägga frontpersonalens synpunkter hade det varit 

värdefullt att utvärdera ledningens insatser under implementeringen av dessa kärnvärden. 

Därmed hade det varit intressant att studera den interaktiva ansatsen av denna komplexa 

frågeställning som kan fördjupa den förståelse och ge en tvärvetenskaplig förklaring av 

värdegrundernas betydelse ur både sociologiska och samhällsekonomiska aspekter. Ett bidrag 

till vidare utveckling av teorier och forskningen om imageskapande inom kommunala 

verksamheter hade det kunnat vara intressant att studera mer ingående den externa 

kommunikationen och hur ett varumärke skapas och förmedlas. 
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BILAGA 1- Intervjumallar 

Intervju guide Verksamhetschefer Måndag 19/4-10 

Basfakta 

Namn 

Yrke 

Avdelning 

Hur länge har du arbetat här? 

( Har du jobbat i branschen tidigare? Var? ) 

Skulle ni kunna beskriva er bakgrund och vilka ansvarsområden du/ni har? 
 

Förändringar inom organisationen 

Vad ser du som den största förändringen inom Vård och omsorgen under din tid? 

Vilken roll har du/ni haft i förändringsarbete? 

Mål och vision  

Visionen och kärnvärden finns med i broschyren, men mål och affärsidé finns inte? Är det 

medvetet? Vilka mål har Omsorgsförvaltning? 

I någon av rapporterna läste vi om vårdfilosofi t ex. Är det något som alla enhetschefer jobbar 

efter?  

Hur kommunicerar ni ut de nya målen och visionen, de fem kärnvärdena? 

Hur vet ni att de anställda förstått de nya målen och visionen? Hur bemötte de anställda de 

nya målen och visionen, värderingarna– arbeta med alla sinnena?  

Hur arbetar ni med att få människor att acceptera de förändringar som genomförs? 

Missförstånd? 

Arbetsdag 

 

Varför satte ni igång projektet och vad hade ni innan? Berätta om själva processen: vilka var 

med från början, implementering med mera…. 

På vilket sätt skiljer ni er från de privata bolagen? 

Vilken roll spelar verksamhetschefer och vilken är enhetschefernas roll i det hela?  

Vad är medarbetarnas roll? 

Vilka egenskaper ser ni hos de nuvarande anställda som gynnar eller gör förändringsarbetet 

lättare?  

Finns det några attitydskillnader hos personalen?   

Hur jobbar ni med kreativiteten, på vilket sätt uppmuntras? 

Till vilken grad lyssnar ni på de anställdas synpunkter när en förändring ska genomföras?

?  

Intervju 26 april 2010 personalchef  
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Förändringar inom organisationen 

På vilket sätt har din roll som personalchef förändrats sen den senaste omorganisationen? 

Mål och vision  

Värdegrundsarbete 

Servicekultur  

Vad har god service för betydelse i verksamheten? Hur ser ni på god service? Finns det någon 

kvalitetspolicy?  

Rekrytering  
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Intervjufrågor projektledare/stab den 4 maj 

Intervjuguide till enhetschefer 

Basfakta 

Namn 

Yrke 

Avdelning 

Hur länge har du arbetat här? 

Har du jobbat i branschen tidigare? Var? 

 

Informationen vi vill åt handlar om: 

Sociala frågor: samarbete och trivsel  

Feedback: prestationer, beröm och kritik 

Strategisk information: visioner, mål, strategier och organisationsförändringar 

Värderingsinformation: organisationens värdegrund, syn på ledarskap och 

medarbetarskap, olika policies med mera. 

 

Arbetsdagen & Information 

Vad är dina arbetsuppgifter/ansvar? 

Vem ansvarar du för, hur många medarbetare? 

Vad för typ av information är du beroende av i din arbetsvardag? 

Hur får du denna info? (personlig kontakt, e-post, möten, anslagstavlor, telefon, 

Personaltidning, intranätet) 

Hur ser kontakten ut mellan dig och närmste chef? 

Hur ser kontakten ut mellan dig och dina kolleger? 

Är det någon information du saknar från ledningen/staben?  

Upplever du att det är tydligt vad ledningen har för förväntningar på dig som ledare, 

när det gäller värdegrundsarbete och kommunikation överhuvudtaget?  

Får du den feedback du behöver? Vem ger dig feedback? 
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Värdegrundsarbete 

Har du eller några av dina medarbetare medverkat i projektet? 

När och hur fick du veta det?  

Har alla dina medarbetare varit på kickoff? Vet alla om värdegrundsprojekt? 

Vad är det för syfte med värdegrundsarbete enligt dig? 

Vad finns det för fördelar, vilka vinster tänker man uppnå? 

Vad finns det för utmaningar/nackdelar med projektet? 

Hur ser dina medarbetare på det? 

Hur tänker ni arbeta med värdegrunder här? 

Finns det något stöd? Vad har du för stöd från ledningen? 

Är dina medarbetare glada och stolta? Kan de bli stoltare? Hur? 

 

Mål & Vision 

Vilka är de övergripande mål för verksamheten? 

Vilka av dessa mål är det viktigast för medarbetare (både chefer och frontlinjepersonal) att 

känna till? 

Är dessa mål förankrade i några policies?  

Vad finns det för olika slags policies inom er verksamhet? 

Kvalitet 

Hur mäter ni kvalitet?  

Finns det något man kan förändra vad det gäller service? Vad skulle du vilja förändra

 

Intervju 7 maj 2010  

Värdegrunder  
Hur har du valt att tolka och implementera värdegrundsarbetet på din arbetsplats och med 

dina kollegor?  
På vilket sätt jobbar ni med värdegrunderna?  

Vad anser du är det främsta budskapet/syftet med arbetet?  

Vilken kommer vara den största förändringen sen införandet av värdegrunder?  

Vilka mål har strävar ni efter i det dagliga arbetet?  

 

Kvalitet 
Hur arbetar du och din personal med kvalitet?  
Vad är bra kvalitet enligt dig?  
Kan värdegrundarbete bidra till kvalitet? Hur?  
Hur reagerar du om du ser att någon i personalen inte lever upp till kvalitetskraven?  
Image 

Vilken image tror du omsorgen i hbg har idag. 
Kan värdegrundsarbete påverka er image? På vilket sätt?  

 

 

Kommunikation  
Hur tycker du kommunikationen från ledningen har fungerat under arbetet?  
Har det skett några förändringar?  

 

Intervju med förvaltningschefen 29apr 2010 

 

Vad tycker du om kick off? 

Uppmuntrar ni sådana negativa kommentarer, kritiska röster från personalen? 

Över lag, tar personalen initiativ och är delaktiga i arbetet?  
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Berätta om SKLs öppna jämförelser. Har det varit en bakgrund till detta projektet?  

Är värdegrunder på nationell basis? Något som hela landet ska jobba med?  

Har ni någon standard gällande kvalitet? 

Är det så att vissa verksamheter som har bättre attityd än de andra eller bättre kvalitet än 

andra?  

Ni jämför er med IKEA, varför?  

Hur ska ni öka engagemanget och hur ska implementeringen av värdegrunderna ske?  

Får chefer något stöd för att få igång arbetet med värdegrunderna?   
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Bilaga 2 – Organisationsschema 
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Bilaga 3 - Styrkort  
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