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Förord 
Vi vill börja med att tacka Funktionsstöd på Karlstad kommun för att vi har fått skriva vår 

uppsats inom det område vi önskade. Vi vill även tacka enhetscheferna som hjälpt oss att dela 

ut och samla in våra enkäter. Vi vill också tacka alla de anställda inom Funktionsstöd som har 

deltagit i vår enkätundersökning.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare Pia Renman, för de råd hon gett och även om det ibland 

varit tufft har hon hjälpt oss att fortsätta vara motiverade.  

Båda har varit delaktiga i det arbete som gjorts. Vi har kontinuerligt haft en dialog innan vi 

börjat skriva om varje område. Har vi inte suttit och skrivit tillsammans har vi diskuterat och 

läst igenom varandras delar i efterhand.  

 

Karlstad mars 2015  

 

Daniel Åman & Therese Svedlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta reda på hur värdegrundsarbetet har implementerats och om 

värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. För att kunna genomföra vår c-uppsats tog vi 

kontakt med Funktionsstöd på Karlstad Kommun. De godkände vår idé om att skriva om 

deras implementering av värdegrunden och hur den används i det dagliga arbetet. Vår 

undersökning genomfördes som en enkätstudie där enkäten skulle delas ut till 316 anställda 

inom Funktionsstöd. Vilket innebär att vi har valt att göra en totalundersökning. Vi fick in 210 

enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 66,46 procent. Vi har använt oss av SPSS för att kunna 

analysera vårt resultat. Studien tyder på att enheten Funktionsstöd har gjort ett bra 

värdegrundsarbete och vi anser att de ska fortsätta med värdegrundsarbetet. Vi har dock 

kommit fram till att vissa punkter i värdegrunden skulle kunna förbättras.   
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1. Inledning 

Under 2010 fick ledningen inom Funktionsstöd i Karlstads kommun direktiv från 

Kommunfullmäktige att utveckla värdegrunden för funktionsnedsatta (Sandborgh 2010a, s. 

1). Ledningen implementerade värdegrunden och värdegrunden har utvecklats till ett 

värdegrundskontrakt mellan anställda och arbetsgivare. Ledningen anser att de punkter som 

finns med i kontraktet har arbetats fram av ledningen och de anställda (Funktionsstöd 2011, 

ss. 1). 

Anledningen till att vi valde att fördjupa oss i värdegrund och värdegrundsarbete är att 

utvecklingen är intressant av flera anledningar. Den första anledningen är att det finns få 

studier om värdegrund kopplat till arbete med funktionshindrade. Det andra är att vi vill 

undersöka om de anställdas påverkas av värdegrunden i vardagsarbetet. Både privata och 

offentliga organisationer arbetar mer och mer med värden som är viktiga i verksamheten. Vårt 

mål med undersökningen är att den ska visa på delar som är viktiga eller som kan förändras 

angående skapandet och implementeringen av värdegrunden. Vi hoppas att andra kan hitta 

utgångspunkter från denna studie. Det vi anser är intressant med värden, är kopplingen mellan 

organisationers intentioner och hur värden påverkar de anställda ute i arbetsgrupperna. Vi har 

fått möjligheten att studera en kommunal förvaltning där cheferna är många och 

arbetsgrupperna ännu fler. Det innebär många grupper och olika arbetsuppgifter som ska ha 

en gemensam grund som alla ska arbeta efter.  

Organisationskultur är ett begrepp som enligt Bang (1999, ss. 15) började användas under 

1980-talet. Anledningen till intresset var att företag inom industrin minskade och företag inom 

tjänstesektorn ökade (Granberg 2011, s. 192). Kunskapsintensiva organisationer hade större 

krav på flexibilitet. Det blev vanligare att organisationer ville styra med visioner och 

värderingar. Ursprungligen var det privata organisationer som startade utvecklingen, men det 

finns ett stort intresse inom offentlig verksamhet att även där styra med hjälp av värderingar. 

Tyngdpunkten inom offentlig förvaltning har tidigare mest varit olika valfrihetssystem och 

styrning över vilka som utför vården. Oavsett vilka kontrollsystem organisationer har, är 

kulturen viktig då mycket i och utanför jobbet har kulturella innebörder. Det som börjat hända 

på senare tid är att organisationskulturen mer och mer blir kopplad mot prestation.  

Styrningen har förändrats genom historien (Granberg 2011, s. 192). Före 1970-talet var det 

vanligt att organisationer ansåg att beteendet var en central del i organisationen. Beteendet 

påverkades genom den gällande chefsstilen som utgick från ordergivning och en omfattande 

regelsamling som med hög detaljeringsgrad beskrev hur saker och ting skulle hanteras i 

organisationen. Det skulle vara propert, prydligt och de anställda skulle agera efter vissa 

mönster. Allt som skulle göras fanns ofta nedskrivna i arbetsmanualer. Detta ändrades under 

1970-talet då fokus hamnade mer på målstyrning. Det blev mer de enskilda arbetsgruppernas 

ansvar att se över produktivitet. Ansvar började läggas mer på individen i gruppen. 

Organisationer styrdes då i större utsträckning efter vilka mål som skulle uppfyllas, men även 

att stora mål delades upp i olika delmål ute i verksamheten.  

I slutet på 1980-talet förändrades mycket, organisationer började ändra skepnad och 

målstyrning sågs inte längre som det självklara sättet att styra i organisationerna (Granberg 

2011 s. 131). Fokus hamnade på marknaden och marknadskrafter. Det fanns flera orsaker till 

förändringen. Marknaden hade blivit överhettad med höjda priser och löner vilket leder till en 

ökad inflation. Organisationer såg även ökade möjligheter och faror med den ökade 

globaliseringen samt att den Europeiska Unionen gav nya möjligheter till samarbete men även 

en ökad konkurrens. För de anställda ledde förändringen till att det blev vanligare att få betalt 
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efter prestation. Det som har hänt under den senaste tiden är att organisationer mer arbetar 

efter visioner och utformade värdegrunder. Förändring startade i början på 2000-talet. Både 

myndigheter och organisationer arbetar med processen att ta fram vilka värden som är viktiga 

och hur värden kan förvaltas och spridas på bästa sätt.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi är intresserade av att undersöka hur enheten Funktionsstöd inom Karlstad kommun arbetar 

med värdegrunden. Syftet med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet har 

implementerats och om värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. 

 Hur har värdegrunden implementerats? 

 Påverkar värdegrunden det dagliga arbetet? 

 Används värdegrunden som styrmedel av enhetscheferna? 

 Finns det några negativa sidor med värdegrunden?  

1.2 Disposition av uppsatsen 

Kapitel 2 beskriver teorier som berör området organisationskultur. Organisationskultur är ett 

brett ämne som går att kombinera med andra områden, därför är teorin uppdelad i fyra olika 

delar: definitioner av organisationskultur och värdegrund, organisationskulturens delar, kultur 

som styrform och kulturens inflytande. Den tredje delen kultur som styrform handlar om 

värde, värderingar och värdegrund. Sedan följer värdebaserat ledarskap, kompetens, 

förändringsarbete, förändra människors beteende och avslutas med styrningens baksidor. Den 

fjärde delen kulturens inflytande innehåller kultur som förhållningssätt, människosyn i 

omsorgen, samarbete samverkan och revirtänkande. Kulturens inflytande avslutas med 

motivation och commitment. 

Kapitel 3 handlar om metoden. Här förklarar vi vilken typ av studie vi gjort och hur den har 

genomförts. Efter det redogörs det för hur urvalet har gjorts. Sedan tas det upp hur enkäten 

utformats samt hur datainsamling och databearbetning gjorts. Därefter tas bortfallet på studien 

upp. Sedan följer ett avsnitt med reliabilitet och validitet och ett avsnitt med studiens etiska 

förhållningssätt. Metoddelen innehåller även en metoddiskussion och avslutas med en 

fallbeskrivning av Funktionsstöd inom Karlstad kommun. Vi följer kommunens 

värdegrundsarbete ned till Funktionsstöd. Det klargörs för vad värdegrunden innebär.  

Kapitel 4 innehåller resultat och analys. Här redovisar vi resultatet från enkätstudien och 

analyserar Karlstad kommuns värdegrundsarbete. Resultatet och analysen börjar med 

bakgrundsfrågorna. Sedan följer implementeringen av värdegrunden följt av värdegrunden i 

vardagsarbetet. Efter det kommer det frågor om cheferna styr med hjälp av värdegrunden. 

Resultat och analysdelen avslutas med enkätens öppna fråga. 

Kapitel 5 börjar med våra slutsatser. Sedan kommer diskussionsdelen där vi presenterar våra 

åsikter om studien. Diskussionsdelen avslutas med framtida forskning där vi hittat frågor 

utifrån vår studie som är intressanta men inte haft möjlighet att svara på. 
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2. Teori 

Syftet med studien är att ta reda på hur värdegrunden är implementerad och om värdegrunden 

påverkar det dagliga arbetet. Organisationskultur är ett brett ämne som går att kombinera med 

andra områden. På grund av detta börjar vi med att definiera organisationskultur och 

värdegrund. Teorin är uppdelad i tre områden: organisationskulturens delar, kultur som 

styrform och kultur som inflytande. Kultur som styrform innehåller sex delar. Den första 

förklarar begreppen värde, värdering och värdegrund och olika varianter på psykologiska 

kontrakt. Andra delen behandlar det värdebaserade ledarskapet och hur ledare kan använda 

ledarskapet till att styra anställda åt rätt håll. Tredje delen förklarar hur anställda och 

arbetsgrupper på bästa sätt kan ta emot ny kunskap. Fjärde delen handlar om hur 

organisationer arbetar med förändringsarbete och hur anställda ska kunna uppfatta en 

förändring som positiv. Femte delen tar upp hur organisationer kan arbeta för att förändra 

anställdas beteenden. Sjätte delen behandlar styrningens baksidor och vilka konsekvenser 

styrningen kan få. Kulturens inflytande är indelat i fyra delar. Första delen tar upp kultur som 

förhållningsätt och är en etisk inblick i omsorgsarbete. Andra delen handlar om 

människosynen i omsorgen, vilka etiska principer som styr de anställda. Tredje delen tar upp 

hur samarbete, samverkan och revirtänkande kan påverka anställdas arbete. Fjärde delen visar 

hur motivationen bland de anställda kan förbättras och vad som kännetecknar en engagerad 

anställd. 

2.1 Definitioner av organisationskultur och värdegrund  

Det är svårt att definiera ordet kultur. Svårigheten med att definiera begreppet kultur baseras 

på att kultur är ett brett begrepp och relateras det inte till en specifik plats så är det ett ord som 

kan betyda olika saker. Kulturinnehållet kan variera, vilket beror på att olika grupper har olika 

syn på kultur. Grupper kan välja sitt kulturella innehåll. Kultur är aldrig den samma utan 

varierar beroende på vad man vill studera ur ett kulturperspektiv. 

Philipson (2004, s. 52) utgår från att organisationen inte kan skaffa sig kultur, utan att 

kulturen finns där och utvecklas successivt. Hur de anställda agerar och bedriver 

verksamheten är ett mått på hur kulturen speglar klimatet som kännetecknar den unika 

arbetsplatsen. Alvesson och Sveningsson (2008, ss. 57) resonerar ett steg längre. Alvesson 

och Sveningsson menar att kulturen på en arbetsplats inte bara består i de handlingar som sker 

i organisationer, utan kulturen är även uppbyggd av de antaganden, synsätt och värderingar 

som finns där. 

Hofstede m.fl. (1990, ss. 286) har en något mer genomgripande förklaring på vad 

organisationskultur är. Kultur är genomskinligt och består av fenomen som inte kan relateras 

enbart på individnivå, utan kulturen involverar grupper av individer. Hofstede m.fl. menar 

även att kulturen finns inbäddad i historien och visar sig genom seder och bruk. Kulturen är 

svår att förändra därför att människor håller hårt i sina idéer, värderingar och traditioner. 

Kulturen är en social konstruktion, en produkt av människan och delad av människor i 

grupper. Olika grupper har olika kulturer och kulturen är mjuk, vag och svår att förstå. När 

Hofstede m.fl. pratar om kultur handlar det ofta om myter, symboler och ritualer som finns i 

organisationer. Kultur är ett sätt att tänka i motsats till det mer konkreta och synliga inom 

organisationen.  

Schein (1990) menar att organisationskultur är svårt att definiera, därför att ordet organisation 

kan betyda olika saker. Schein menar att det måste finnas en stabilitet och historia för att en 
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kultur i en organisation ska kunna bildas. Den som förklarar organisationskultur kopplat mot 

arbetsplatsen tydligast är Schein (1984). Scheins tanke är att om en anställd förstår kulturen 

på sin arbetsplats, vilka värderingar som finns och vad som är viktigt, behöver personen inte 

nödvändigtvis veta hur kulturen har formats. När en grupp formas och utvecklas ses kulturen 

som ett klister som håller ihop gruppen.  

Värdegrund är ett begrepp som kan variera till innehåll, beroende på vem skaparen är. 

Värdegrunden kan ses som ett tomt skal där organisationer sätter in det som är viktigt för 

dem. Det kan därför se väldigt olika ut om en jämförelse görs mellan olika organisationer. Vår 

uppfattning är att värdegrunden fungerar som ett hjälpmedel för organisationer. Värdegrunden 

får de anställda att arbeta mot samma mål. 

Philipsson (2011, s. 39) menar att värdegrunden handlar om att ha en gemensam plattform 

som sätter sin prägel på hur arbetet ska fungera. Att ha en gemensam plattform gäller både 

mellan anställda och ledningen och hur de internt ska agera mot varandra, men även externt 

mot exempelvis kunder och andra intressenter. En värdegrund är något som visar vad som är 

rätt eller fel, gott eller ont. En värdegrund som är grundlig gjord är uppbyggd av ett antal 

grundvärden. Grundvärdena bildar stommen i vad organisationer ska sträva efter. 

2.2 Organisationskulturens delar  

Organisationskultur kan delas in i två huvudgrupper (Smircich 1983, s. 339). Det första sättet 

är att organisationer kan välja att se kulturen som en variabel tillsammans med andra variabler 

som till exempel strukturen eller ekonomin. Det andra sättet är att hela organisationen anses 

vara kultur där alla andra delar blir påverkad av den, vilket benämns att se kultur som en 

metafor. För att förenkla skillnaden delar forskarna upp kultur i något organisationen har eller 

något organisationen är. Det var Smircich (1983, s. 339) som först gjorde åtskillnaden och 

båda inriktningarna har sina fördelar. Fördelen med att se kulturen som en variabel är att 

chefer kan använda den till att forma organisationen i rätt riktning (Smircich 1983, s. 347). 

Kulturen ses som en social produkt där det går att hitta kopplingar mellan kulturen och 

organisationen som kan kontrolleras på olika sätt till exempel genom ett värdegrundskontrakt.  

Även Forslund (2013, ss. 131) tar upp båda huvudinriktningarna inom området 

organisationskultur. Den ena är att organisationen ser kulturen som en separat del. Då kan 

organisationen lättare manipulera kulturen genom att den kan användas till att exempelvis öka 

effektiviteten. Den andra är att organisationen ser kulturen som en metafor och att kulturen 

genomsyrar alla delar. Organisationen är en kultur och allt som händer i den är uttryck för 

kultur. Om organisationen har detta synsätt är det svårare att göra en koppling mellan kultur 

och effektivitet då det egentligen inte finns någon skillnad mellan dem.  

I begreppet kultur ingår olika element och ett av elementen är lär-mekanismer. Strukturellt 

sett finns det två varianter av lär-mekanismer (Schein 1984). Den första handlar om positiv 

problemlösning som ger positiv eller negativ förstärkning när en lösning fungerar eller inte. 

Det andra sättet är ångestundvikande situationer som ger positiv eller negativ förstärkning 

oavsett om försöket till lösning ger eller kan undvika ångest. En lösningsprocess kommer i 

regel från tidiga ledare i organisationen eller organisationens grundare. Det vanligaste är att 

lösningarna testas och bedöms om de är ett bra eller dåligt sätt att arbeta på. I början har 

ansvariga av organisationen stort inflytande, men under tiden som går hittar gruppen sina 

egna lösningar på olika saker. Granbergs (2008, s. 192) tolkning av det ångestundvikande 

sättet: 

Resultatet kan bli bra, men risker finns. I en organisation lyckades medarbetarna 

gemensamt mobba en chef, som till slut inte stod ut längre och slutade. Samma 
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sak hände nästa chef: medarbetarna hade lärt sig hur man gör för att bli av med 

icke önskvärda. Ett annat sätt är att kulturen växer fram genom att saker som 

fungerar bra tydliggörs, förankras och befästs. Detta är ett mer positivt sätt. Å 

andra sidan är det ofta svårt att ändra en kultur som vuxit fram, på detta 

långsamma sätt. Kulturen sitter i väggarna. 

2.3 Kultur som styrform 

Inom den privata och offentliga sektorn har det skett en förändring från att styra via regler till 

att istället använda sig av målstyrning (Philipson 2004, ss. 32). Förändring leder till att 

organisationen går från plikt och undergiven ordning till fri inspiration och förmåga att nå 

resultat. Målstyrning ställer nya krav på ledningen och på att skapa teamsamverkan och 

laganda. Den enskilde anställde behöver mer stöd och det behöver finnas direktiv om hur den 

anställde ska prioritera. Etiska riktlinjer måste finnas för att anställda och chefer ska veta hur 

de ska hantera olika situationer. Utan utgångspunkt finns det inget som binder anställda och 

chefer samman, utgångspunkten kallas värdegrund. Värdegrunden behövs för att anställda ska 

kunna arbeta åt samma håll. För att organisationen ska fungera behövs värde. Utan värden är 

organisationer bara en behållare utan innehåll. Värden ska påverka verksamheten och de 

anställda. 

Det finns olika sätt som kultur kan växa fram på (Schein 1990). Kulturens framväxt bottnar i 

de värden och grunder som utgör stommen för organisationskulturen. För det första genom 

chefer och ledare. För det andra när anställda identifierar sig med sin ledare och tar till sig 

ledarens värderingar och antaganden. Anställda tar efter ledarens syn på hur de ska strukturera 

och fungera. För det tredje att kulturen utvecklas som en effekt av kritiska händelser. Det går 

att anta att när kulturen utvecklas och växer, startar en process där subkulturer utvecklas. 

Processen kommer att skapa mångfald och en integrationsprocess, eller en benägenhet till att 

de olika djupare delarna av kulturen att bli mer lika varandra på grund av det mänskliga 

behovet av konsekvens.  

2.3.1 Värde, värderingar och värdegrund 

Philipsson (2011, ss. 17) skiljer på ordet värde och värdering. Ett värde är i grunden något 

som är bra och något en person eller en organisation vill sträva mot. En organisation kan i 

stort plocka in vad som helst i begreppet, det kan vara ekonomiskt värde eller socialt värde. 

Det är upplevelsen av vad som är värdefullt som är det viktiga. Man kan även dela upp ordet 

värde i två delar. En instrumentell där det är fokus på ekonomiska resurser. Den andra delen 

är egenvärde och det är värden som i sig är viktiga. För en individ är det ofta vänskap och 

kärlek för en organisation kan det vara attityder mot kunder eller anställdas attityder mot 

varandra. I grund och botten kan ett värde både vara instrumentellt och ha egenvärde. 

Anlägga en vacker trädgård förhöjer inte bara en njutning för själen utan ger också en ökning 

av bostadens totala värde. En värdering är när en person eller grupp tar till sig eller avvisar det 

organisationen anser är viktiga värden. En persons värderingar påverkas av flera saker både 

attityder och beteenden, men även av uppfattningar och handlingar. Värderingen är motorn 

eller motivationen till att handla efter vilka värden personen tycker är viktiga.  

Larsen (1998, s. 33) är inne på nästan samma linje som Philipsson. Larsen anser att vad som 

är rätt och fel bestäms av underliggande uppfattningar som kallas för värderingar. Värderingar 

byggs upp av personliga individuella värderingar och gemensamma värderingar som finns i 

gruppbaserade och kulturella värderingar. För att ha en identitetskänsla behövs värderingar, 

något man tror på och ha en ömsesidig livssyn. När personer har samma värderingar fungerar 

det sammanhållande, tycker man inte samma sak kan det fungera splittrande. Normer styrs av 
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värderingar från enskilda personer eller grupper. Värderingar kan stämma överens med 

gruppnormen eller vara i konflikt med den. Om någon har starka värderingar kan det spela in 

på hur samarbetet fungerar. Starka värderingar kan leda till konflikter mellan olika parter och 

subgrupper.  

Kärnan i att arbeta med värdestyrning handlar om att förstå och förena anställdas värderingar 

med värden från organisationens (Philipson 2004, ss. 65). För att skapa styrande värden 

behöver både ledningens och de anställdas syn vara sammanflätade. En fungerande 

organisationskultur behöver byggas både uppifrån och nedifrån. För att skapa drivkraft 

behövs både organisationens tradition och uppdrag, så kallade organisationsvärden och de 

anställdas värderingar, så kallade medarbetarvärden mötas. För att de anställda ska känna att 

de är en kugge i maskineriet behöver alla i organisationen vara överens om de grundläggande 

värdena (Philipson 2004, s. 62). Om alla är överens brukar de anställda vilja satsa mer på sitt 

arbete.  

Forslund (2013, s. 56) menar att det i dagens samhälle är viktigt för organisationerna att skapa 

värde gentemot sina kunder en slags värdeskapande organisering. De anställda finns till för att 

någon annan ska kunna få uppleva ett högre värde. De ska kunna skapa något för kunden som 

den inte kan göra själv. När en organisation har formulerat sin affärsidé och vision bör det 

tänkas igenom vilka värdegrunder och kärnvärden som hela verksamheten ”vilar” på 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 50). För att förstå värdegrunden behöver anställda engageras i 

processen (Granberg 2011, s. 131). Granberg påstår att värdegrundsorden lätt kan glömmas 

bort. Ledningen kan tro att värdegrundsarbetet är klart när värdegrunden är tillverkad. Den 

kan användas externt mot kunder men den utvecklas inte inom företaget. Granberg påstår att 

det verkliga arbetet börjar när värdegrunden är skapad. Det handlar om att hålla värdegrunden 

levande, kulturen sitter i väggarna. För att värdegrunden ska användas och fungera med 

organisationen måste de anställda förena den med sitt arbete. Enligt Granberg (2011, s. 131) 

händer inte detta förrän frågan: ”What´s in it for us” besvarats. 

Ett företags värde och värderingar kan kopplas till ett psykologiskt kontrakt. Ett psykologiskt 

kontrakt är ett tyst avtal utöver anställningskontraktet där den anställda förbinder sig till att 

följa de informella antaganden och förväntningarna som präglar förhållandet mellan den 

anställde och organisationen (Handy 1999, ss. 45). Det finns tre typer av psykologiska 

kontrakt: tvingande, beräknande och samverkan. Tvingande handlar om att man inte kan välja 

om man vill eller inte. Det är en mindre grupp som har kontrollen och följer man inte reglerna 

leder det till bestraffning. Beräknande bygger på frivillighet, det är valfritt att byta pengar 

eller saker mot en tjänst. Frivillighet kan kopplas till ett arbete. De anställda får lön för sitt 

arbete. Samverkan bygger på att individen identifierar sig med organisationens mål. Anställda 

får inte bara lön utan kan ha möjlighet att påverka målen och hur målen ska uppnås. Den 

individ som ingår ett psykologiskt kontrakt av någon form får ge en del av sin individuella 

frihet i utbyte mot samhörighet (Handy 1999, s. 123).  

2.3.2 Värdebaserat ledarskap 

För att kunna styra med visioner och värderingar innebär det att anställda på olika nivåer har 

rätt att bestämma hur resurser ska användas för att de ska kunna prestera och att målen ska 

kunna uppnås (Granberg 2011, s. 132). Organisationer använder ofta kontrollstyrning och det 

finns ofta små resurser. Små resurser leder till att chefer och anställda har svårt att göra något 

om det kommer ett bra tillfälle. Att utveckla organisationskultur och styra den i rätt riktning 

kan vara avgörande för en organisations framgång (Philipsson 2004, s. 52). Chefer har stort 

inflytande på kulturen. Det är de som beslutar om hur det dagliga arbetet ska genomföras och 

hur återkommande arbetsuppgifter ska göras månadsvis eller kvartalsvis (Schein 2010, ss. 



7 

 

252). För att anställda ska känna stabilitet och slippa oro behöver grundaren eller chefer 

bygga upp en stabil tillvaro med arbetsrutiner och arbetssystem. Arbetsrutiner och 

arbetssystem visar även på vad chefer lägger vikt vid. Om kulturen inte fungerar måste chefer 

hantera detta. Den dynamiska processen mellan ledning och organisationskultur är en viktig 

del av ledarskapet (Schein 2010, s. 3). Finns det fokus på kopplingen mellan ledarstil och 

organisationskultur, ger det ofta kunskap om varför organisationer fungerar som de gör.  

En del i det värdebaserade ledarskapet är att hjälpa anställda förstå vilka värderingar de har 

och hur de vill göra i olika situationer (Philipson 2004, s. 44). Ledarskap innebär att redogöra 

för de värden som ska styra verksamheten. För att de anställda ska känna samhörighet med 

organisationens värderingar behöver de veta vad de själva anser i värderingsfrågorna. En del 

av de anställda vet vad de tycker, medan andra inte gör det. För att värdebaserat ledarskap ska 

fungera måste alla anställda kunna identifiera sig med organisationens värdegrund. För att 

identifiering ska fungera måste de anställda vara medvetna om sina egna värderingar men 

också känna till organisationens grundläggande värden. 

2.3.3 Kompetens 

Omsorgen har stora svårigheter att rekrytera kompetent personal (Ahnlund 2008, s. 19). Det 

minskade intresset för att utbilda sig inom omsorgen och stora pensionsavgångar är de stora 

orsakerna till problematiken. Detta gör att det blir viktigare och viktigare för kommuner och 

deras förvaltningar att framstå som en god och seriös arbetsgivare. Då blir det lättare för 

förvaltningen att behålla den kompetens som finns och även lättare att rekrytera ny personal.  

Att definiera kompetens är inte lätt eftersom det är ett ord som betyder flera olika saker 

(Hansson 2005, s. 74; Leion 1992, s. 24). Leion menar att det som är viktigt med kompetens 

är att den ska kunna användas praktisk. Hanssons förklaring är att individuell kompetens kan 

innehålla personliga egenskaper, kunskaper, beteenden och resultat. Ska organisationer arbeta 

med fokus på kompetens ska de förstå att den inte kan beordras fram (Hansson 2005, ss. 34). 

Kompetensens startpunkt är individen själv. Individen behöver få stöd och det förenklas om 

det finns en stark känsla för organisationens uppgift och mål. En definition av lärande är att 

arbetstagaren tar till sig olika sätt att förstå, formulera och analysera verkligheten runt jobbet 

(Ahnlund 2008, s. 33). Att analysera verkligheten ger arbetstagaren verktyg att hantera de 

flesta situationer som kan uppstå. 

Ahnlund (2008, ss. 68) menar även att kompetens och utbildning inte är det viktigaste för 

arbete i vården. Chefer som rekryterar personal anser ofta att personlig lämplighet värderas 

högre än kompetens och utbildning. När nyrekrytering sker baserat på personlighet lämplighet 

har det blivit viktigare med interna utbildningar.  

Större delen av kompetensutveckling kan beskrivas som det anställda lär sig i det dagliga 

arbetet (Hansson 2005, s. 98). Att lära sig i det dagliga arbetet innebär att anställda lär sig 

arbetsuppgifterna bättre under tiden som arbetet genomförs. Vilket leder till att anställda 

under arbetets gång kan förbättra arbetssättet eller de arbetsrutiner som finns. Ett gott 

samarbete mellan kollegor i en arbetsgrupp är viktigt när kompetensen ska utvecklas 

(Hansson 2005, s. 153). Samarbete leder till kompetensöverföring och olika syn på kunskap 

och erfarenhet. Hansson (2005, ss. 160) menar att kompetensutveckling sker inom två 

huvudområden, att lära på arbetet och att lära tillsammans med andra. Lära i arbetet bygger på 

att ge möjligheter att påverka, skapa utmaningar och ha tid till reflektion. Att lära tillsammans 

innebär att man lär sig när man arbetar med andra och att använda kunskapen.  

För att ett bra lärande ska uppstå på en arbetsplats måste chefen ge verktyg så att 

arbetsgruppen pendlar mellan rutin och stabilitet på ena sidan (Ellström, m.fl. 2003, ss. 34). 
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På den andra sidan är det viktigt med reflektion och kunna avlära det som inte har fungerat. 

För att kunna avlära det som inte fungerat kräver att arbetsgruppen på ett bra sätt kan hitta nya 

vägar till att lösa problem. 

2.3.4 Förändringsarbete 

Organisationskultur handlar om de normer och värderingar som finns i organisationer. Ibland 

behöver organisationskulturen utvecklas, vilket även kallas förändringskultur (Angelöw 1991, 

s. 112). Förändringskultur stödjs och byggs på de faktorer som är en del av det goda 

förändringsarbetet. Det goda förändringsarbetet innebär att så många anställda som möjligt 

ska vara delaktiga i förändringsprocessen (Angelöw 1991, s. 93). Förändringsarbete kan tas 

emot på tre olika sätt (Angelöw 1991, s. 20). Anställda kan se det som positivt, negativt eller 

att de inte ser någon mening med förändringen. Hur anställda ser på förändringsarbetet är en 

produkt av vad förändringen innebär. Det är viktigt för organisationen att få en positiv bild av 

förändringen. Om anställda ser förändringen som hotfull och skrämmande kommer den 

känslan att följa med under förändringsarbetet. Det organisationer missar när det gäller 

förändringar är kulturen då Alvesson och Sveningsson (2008, ss. 3) menar att alla former av 

organisationsförändringar sker inom ramen för kultur. Antingen är det kulturen man vill ändra 

eller att kulturen är nyckeln till lösning vid annan förändring. När en förändring eller plan 

misslyckas är det oftast för att kulturen har blivit bortglömd. Även om det är 20 år sedan 

kulturen sågs som nyckeln till lösning inom organisationer, fokuserar organisationer idag på 

effektivitet och fokus samt flexibilitet genom värderingar och övertygelse. Det finns många 

anledningar till att en organisation eller förvaltning behöver genomföra en förändring 

(Alvesson & Sveningsson 2008, s. 14). De anledningar som leder till förändring beror på 

externa eller interna faktorer, exempel kan vara politiska beslut eller förflyttning av 

organisationer.  

Det påstås att när det ska göras en förändring leder det till motstånd från anställda (Angelöw 

1991, s. 19). Det finns olika anledningar till varför den anställde är emot en förändring eller 

att förändringen kan accepteras och mötas positivt. Att anställda ofta är negativa mot en 

förändring beror på att förändringar ofta bestäms av ledningen och anställda har ingen 

möjlighet att påverka. Individer gillar förändringar som förbättrar deras egensituation. 

Förändringsarbete som baseras på delaktighet och trygghet ses ofta positivt. För att uppnå den 

positiva känslan behöver informationen ges utan omvägar. Förändringar ska ske i passande 

mängd, att det inte sker för mycket på en gång. Förändringen ska involvera så många som 

möjligt för att de anställda inte ska känna utanförskap. Känner inte anställda delaktighet kan 

det leda till motstånd (Angelöw 1991, s. 93). Om ledaren vill få till en förändring i en grupp, 

är ett bra sätt att omvandla förändringen till någon form av praktisk handling (Ellström, m.fl. 

2003, s. 53). Om förändring och utveckling ska ske är förhållandet mellan motivation och 

lärande en hörnsten. Är inte den anställde engagerad och ser förändringen som betydelsefull 

kan personen gå på många dyra utbildningar utan att lära sig något. Det är därför viktigt att i 

utbildningsprocessen ha uppgifter som väcker deltagarnas intresse så kallade 

problemorienterade praktiska moment.  

För att kunna genomföra en förändring behöver personalen vara motiverad (Angelöw 1991, 

ss. 89). När det finns en önskan eller att de anställda förstår att förändringen är nödvändig 

skapas en förändringsvilja. Förändringsvilja kan kopplas till stimulans och engagemang. 

Känner de anställda stimulans och engagemang finns det energi och drivkraft för att 

genomföra förändringen. Förändringsviljan kan bli starkare om anställda har möjlighet till att 

påverka och få vara delaktiga i processen. Får anställda vara med och formulera problemen, 

diskutera förslag till ändringar och åtgärder och få påverka tempot på förändringen ökar 

motivationen. Har de anställda otillfredsställande inflytande över förändringen minskar 
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motivationen. Vidare menar Angelöw att genomföra en förändring handlar om att både starta 

upp den och att genomföra den. Genomförs förändringsarbetet har organisationen lyckats och 

det leder till att självkänsla och motivation byggs upp. En förändring bör vara tydlig och 

realistisk för att den ska kunna genomföras. Det är av vikt att förändringsviljan finns kvar 

under hela processen. Ett positivt förändringsarbete är en långsiktig process och under 

processens gång behöver motivationen uppmuntras och hållas levande. 

2.3.5 Förändra människor beteende  

Värdebaserat ledarskap baseras på att man inte kan förändra människor (Philipson 2004, s. 

41). Ändå försöker människor ändra på andra personer, både privat och i arbetet. Människor 

talar om för andra personer hur de vill att de ska vara för att tillfredsställa sina förväntningar. 

Det kan leda till både konflikter och motsättningar. Den som talar om för någon annan hur 

den ska agera tror sig veta bättre än den man tillrättavisar. Personen som får kritik kan 

uppfatta det som en förolämpning. Även om avsikten inte är att vara dum mot personen som 

man vill ska förändra sig. Den som ger kritik menar inget illa, men det kan bli väldigt fel. 

Även om det görs med god vilja och goda avsikter leder det inte alltid till något positivt.  

Ledare kan influera andra människors beteende, genom att belöna det beteende de vill ha och 

bestraffa det beteende man inte vill ha (Philipson 2004, s. 45; Schein 2010, s. 247). Hur en 

persons beteende ska vara, förstärks av att organisationen belönar det beteende de önskar och 

beteende som inte belönas visar på hur det inte ska vara (Schein 2010, ss. 247). För att få den 

kultur en chef önskar kan chefen genom prioriteringar, värderingar och antaganden, visa vad 

chefen vill ha eller inte vill ha. Många organisationer väljer värden som kan vara 

motsägelsefulla och det leder till att de anställda kan ha svårt att veta hur det ska vara. Vilket 

leder till att anställda måste tänka över hur man ska uppföra sig. Motsägelsefulla värden gör 

att anställda måste se hur andra beter sig för att förstå hur det fungerar.  

Belöningssystem behövs för att visa vilka handlingar som främjar organisationen (Philipson 

2004, s. 45). Belöningssystem behövs eftersom organisationens i sin helhet har nytta av dessa 

och det behövs samarbete för att uppnå verksamhetsmålen. Belöningar bör uppfattas som 

uppskattning, en tacksamhet för att den som belönats gjort något som är viktigt och värdefullt 

för organisationen eller exempelvis för de som är organisationens kunder. Organisationer som 

inte kan koppla värdet av anställdas arbete till något gör att själva belöningen blir drivkraften 

till arbete. De anställda kommer att göra det de ska för att få lön och eventuellt andra fördelar, 

istället för att göra något för att det finns en djupare betydelse med arbetet.  

2.3.6 Styrningens baksidor 

Alvesson och Willmott (2001, s. 4) anser att kontroll kan byggas upp på olika sätt, exempelvis 

genom struktur, processer eller att titta på vilka mätinstrument som används. De 

organisationer som ligger i framkant har även haft fokus på kulturen. Organisationer använder 

delade meningar, värderingar, idéer och symboler som en kontrollform. Det har blivit 

vanligare att försöka styra identiteten men Alvesson & Willmott menar även att det inte är 

säkert att anställda får en ökad motivation eller att det blir ett ökat engagemang. Det kan även 

få en motsatt effekt, en ökad cynism där den goda intentionen istället sparkar igång motstånd. 

Alvesson och Willmott (2001, s. 12) tar även upp olika sätt till att styra identiteten. Ett sätt är 

att styra genom att göra en specifikation av ord och deras motiv. Det blir en inramning av vad 

som är viktigt, vilket påpekas av ledningen så att anställda ska få en större förståelse av deras 

arbete. Användningen av ett speciellt språk fungerar som referens av vad som är naturligt och 

önskvärt. Ledningen kan även använda sig av att styra genom moral och värderingar. Vad 

som är moraliskt viktigt i specifika situationer avgörs ofta av ranking eller sorteringssystem. 
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Ledningen vill få fram att det finns en rätt väg att gå och följer de anställda inte den, bryter de 

inte bara mot reglerna utan de bryter även mot grundläggande mänskliga värderingar. Det 

sista är att styra genom att ta fram och förklara vilka regler som gäller, visa på att det här är 

det naturliga i organisationen till exempel i den här organisationen påpekas det brister eller i 

den här organisationen finns ingen prestige.  

Enligt Kunda (2006, ss. 217) är den senaste trenden att organisationer i så stor grad som 

möjligt vill forma identiteten hos arbetarna, att deras tankesätt och att vara passar in i de 

intressen organisationen har. Organisationer vill forma arbetarna lika i kropp och själ, 

summan av det blir att det bara finns en typ av arbetare som delar organisationens 

värderingar. Även Alvesson och Willmott (2001, s. 3) menar att identiteten kan användas som 

en form av kontroll inom organisationen. Ur ledarsynpunkt är identitet ett bra sätt att hålla 

kontroll över sina anställda istället för att förlita sig på extern stimuli exempelvis lön. Att 

försöka styra och begränsa identiteten hos anställda har tidigare inte varit omtalat men börjar 

få mer betydelse, speciellt i organisationer som är nya på marknaden och där organisationen 

inte hunnit bygga upp en stark tradition. Det finns olika vägar till hur organisationer formar 

sina anställda. Kunda (2006, ss. 218) har gjort en studie på en teknologisk organisation i USA. 

Söker en person arbete inom organisationen måste personen ta del av och vara mottaglig för 

en förändring. Anställda ska ha en god moral, speciella värderingar och känslor som passar in 

i det regelverk som talar om hur den anställde ska bete sig. De som inte följer regelverket eller 

agerar avvikande sållas bort på olika sätt. Företag vill forma anställda så att de känner ett 

starkt engagemang för organisationen Vinsten blir att ledningen kan släppa på de traditionella 

kontrollsystemen då anställda blir bundna av samt känner en stark lojalitet, vilket innebär en 

form av självkontroll. 

När verksamheten styrs utifrån efterfrågan blir anställdas arbetstid styrd efter kundens behov 

(Löfgren & Willim 2005, ss. 30). På ett spa i Varberg arbetar många kvinnor deltid och får en 

blygsam lön för det arbete de utför. En del anställda finner att deras arbete är krävande och att 

de inte orkar arbeta heltid, vilket är känt inom branschen. De anställda behöver en inkomst så 

de fortsätter ändå att arbeta. Massörerna har svårt att planera sin lediga tid och sin 

återhämtning på grund av att vissa spa använder sig av ett jour system där anställda rings in 

när de behövs. Helgerna är den tid under veckan då det är mest att göra. Det är vanligt att 

anställda som har ledig helg blir inringda och måste arbeta ändå. De anställda blir utan extra 

timmar utöver sin deltid när behovet inte finns. Svårigheten är att hitta en balansgång som 

stämmer överens mellan kunden och den anställde. Det finns vissa spa som anställer 

nyutbildade massörer på heltid. Att arbeta heltid leder till att anställda ofta slutar inom ett år 

på grund av att det är ett tungt arbete. Det verkar som att det är enklare att anställa nya 

kvinnor än att göra arbetsrutinerna uthärdliga. 

2.4 Kulturens inflytande 
Anställda kan ha svårt att skilja mellan ledig tid och arbetstid när de har mycket att göra på 

arbetet (Kunda 2006, ss. 163). Anledningen till att det är svårt att skilja på ledig tid och 

arbetstid, baseras på tuffa scheman och om det finns konkurrens mellan anställda. Det kan 

vara viktigt att sätta gränser mellan arbetstid och ledig tid. Gränserna baseras på den tid som 

anställda utför sitt arbete och den tid anställda behöver lägga på sociala relationer på 

arbetsplatsen. Tidsgränser segmenteras av tid som är arbetsrelaterad och fritiden som inte 

berör arbete på något sätt. Anställda har olika syn på gränsdragningen och vissa vill ha längre 

semester och vissa behöver ta kortare pauser under sin arbetsdag. Tidsgränser i en 

organisation är viktiga. Är gränserna diffusa kan anställda se arbetet som orent och galet, att 

vara ledig är rent och förnuftigt. För att vara en framgångsrik organisation är sociala relationer 

viktiga (Kunda 2006, ss. 167). Det är nödvändigt att ta hänsyn till sociala relationer både på 
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jobbet och utanför. Att behöva umgås med kolleger utanför arbetstid kan tolkas på olika sätt. 

Anställda ser det som arbete, en plikt eller något som måste göras och helst omfatta så lite tid 

som möjligt. Vissa anställda utvecklar arbetsrelationen till en social relation.  

2.4.1 Kultur som förhållningsätt 

När en organisation ska konstruera en värdegrund är det en fördel att diskutera vilka etiska 

frågor de vill ha med, speciellt om organisationen arbetar med socialt arbete (Sääf Göransson 

2012, s. 8). Orden etik och moral kommer från grekiskan, ethikos betyder vana och moralis 

betyder det som rör sederna (Sääf Göransson 2012, s. 8). Enligt Sääf Göransson är etik det 

människor tänker och moral är hur människor handlar. Det är möjligt att kunna agera rätt 

moraliskt utan att ha ett gott etiskt tänkande då anställda eller chef kan ta goda beslut utan att 

ha funderat över etiken. Det bästa sättet enligt Sääf Göransson är en kombination av en hög 

etik och en hög moral då har chefen eller den anställde först reflekterat gott och sedan handlat 

gott. 

Enligt Blennberger (2005, ss. 59) finns det flera inriktningar inom etiken men de två 

vanligaste är konsekvensetik och deontologisk etik. Om en organisation eller en offentlig 

förvaltning har ett konsekvensetiskt tänkande är det inte regler i sig som är det centrala utan 

tyngdpunkten läggs på vilka konsekvenser den förmodas eller faktiskt får. 

Konsekvensbedömningar kan både göras i förhand eller i efterhand. Om förvaltningen med 

sin kunskap i förväg kan gissa sig till vilka konsekvenser som kommer att inträffa i olika 

situationer och tillverkar en handlingslista använder förvaltningen konsekvensetiken som en 

beslutsmetod. Om förvaltningen ska utvärdera hur det egentligen blev med en ny regel eller 

ett åtgärdsprogram använder förvaltningen konsekvensetiken som ett riktighetskriterium. Det 

vanligaste är att konsekvensetiken används som beslutsmetod att den etiska och moraliska 

diskussionen sker redan i planeringsstadiet. I den deontologiska etiken tittar förvaltningen inte 

efter konsekvenser utan förvaltningen tittar efter direkta kvaliteter i handlingar eller regler. 

Det finns positiva och negativa kvaliteter som direkt gör en handling eller regel bra eller dålig 

oavsett vilka konsekvenser den får. Det måste göras direkta granskningar innan regler eller 

principer bestäms. De två synsätten kan kombineras och det vanligaste måste vara att 

organisationer både undersöker direkta orsaken samt vilka konsekvenser principer eller regler 

har på långsikt. 

En inriktning inom den deontologiska etiken är den kantianska etiken. Inom den kantianska 

etiken diskuteras personrespektsargumentet och generaliserbarhetsargumentet som en del av 

det kategoriska imperativet (Blennberger 2005, ss. 62). Det en förvaltning ska göra enligt 

synsätten är att i personrespektargumentet ska människan ses som ett mål inte ett medel. 

Generaliserbarhetsargumentet innebär att reglerna som rör människorna eller kunderna ska 

göras på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för alla, att de blir generaliserade. Enligt 

Blennbergers (2005, ss. 62) tolkning av Kant är det svårt att göra konsekvensetiska analyser 

då människor lever i en osäker värld med mycket förändringar och att det då är lättare att se 

vad de direkta orsakerna blir. 

2.4.2 Människosyn i omsorgen 

Inom vården används människovärdesprincipen och självbestämmandeprincipen (Sääf 

Göransson 2012, ss. 10). Människovärdesprincipen menar att alla människor är lika värda 

oavsett vad personen har med sig i ryggsäcken. Oavsett vad en person har uppnått i livet eller 

vilken social status den har är människovärdet alltid absolut och konstant. Självbestämmande 

principen handlar om att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och 

rättviseprincipen att alla människor ska behandlas lika utifrån sina behov. Negativ 
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särbehandling i form av diskriminering ska inte förekomma. Positiv särbehandling är däremot 

tillåtet.  

Grundidén med normaliseringsprincipen handlar om att alla funktionshindrade ska få leva ett 

så normalt liv som möjligt (Nirje 2003, ss. 21). Ett normalt liv innebär att deras liv ska ha 

samma levnadsmönster som andra har och detta baseras på att de ska ha normal dagsrytm, 

veckorytm, årsrytm och livscykel (Nirje 2005, ss. 91). Funktionshindrade ska även ha normal 

självbestämmanderätt, de normala sexuella mönstren i sin kultur, de normala ekonomiska 

mönstren i sitt land och de normala miljökraven i sitt samhälle. Normaliseringsprincipen utgår 

från att de som är funktionshindrade ska få tillgång till de vardagsmönster och få uppleva sina 

livsvillkor som gäller i deras egen kultur. En av de viktigaste delarna i 

normaliseringsprincipen är att en funktionshindrad person har rätt att få uppleva respekt som 

alla människor har rätt att kräva (Nirje 2005, s. 127). En funktionshindrad persons val, 

önskemål, krav och förhoppningar ska tas hänsyn till så långt det är möjligt när beslut ska tas 

som rör personen ifråga.  

Ahnlund (2008, s. 32) menar att arbeta med funktionshindrade ofta är komplicerat. 

Arbetstagaren pendlar mellan att tillgodose kundens integritet, delaktighet och vilja på ena 

sidan och på andra sidan ska arbetstagaren uppfylla de professionella krav som arbetstagaren 

har själv men även krav från andra institutioner. Det uppkommer ofta situationer där sidorna 

kolliderar med varandra. Inom handikappomsorg är en central del i arbetet att ha en 

fungerande relation med kunderna (Ahnlund 2008, s. 65). En del i relationen med kunderna är 

svårigheten med att upprätthålla normaliseringsprocessen. Det finns många olika tankar om 

hur ett bra liv ska vara och det finns en stor risk att personalens uppfattningar tar över och 

bestämmer.  

2.4.3 Samarbete, samverkan och revirtänkande 

Samarbete är viktigt i en grupp om arbetet ska fungera effektivt och tillfredsställande på lång 

sikt (Nilsson 2010, ss. 56). Om enskilda individer jobbar mot egna mål leder det ofta till en 

negativ konkurrens i gruppen och detta skapar otrivsel och ineffektivitet. Samarbete hjälper 

gruppens stöd, tillit, sammanhållning och kommunikation. För att ha ett fungerande samarbete 

behövs en viss öppenhet och flexibilitet. Det innebär att det måste finnas en del enighet, 

förutsägbarhet och tillit till de andra i gruppen. För att arbetet i en grupp ska fungera når den 

enskilde individen sina mål enbart om de andra i gruppen når sina. Ett positivt beroende 

mellan gruppmedlemmarna skapar ett samspel som främjar ett stödjande och accepterande 

klimat. Ett stödjande och accepterande klimat leder till att gruppen delar med sig av 

kunskaper och åsikter och att man ser varandra som resurser.  

I en politiskt styrd organisation kan målkonflikter uppträda (Ellström, m.fl. 2003, ss. 73). Det 

kan innebära samverkanssvårigheter mellan politiker och tjänstemän. Ekonomin kan även 

vara ett bekymmer då ledarna har krav på sig att utöka större kontroll över arbetsgrupperna 

samtidigt som självständigheten ökar i arbetsgrupper då cheferna på grund av ekonomin får 

fler grupper att leda. Organisationsmässigt är det viktigt att arbetstagarna uppmuntras till att 

vara kritiska när något inte känns rätt, då det är lättare att bygga upp och förbättra en 

organisationskultur som stimulerar till ökad utveckling och lärande (Ellström, m.fl. 2003, s. 

78). Det finns olika anledningar till att organisationer samverkar, en anledning till att 

organisationer samverkar är att de behöver lösa olika komplicerade processer (Lindberg 2009, 

ss. 8). Vidare kan det handla om att organisationer behöver samverka för att möta krav 

utifrån, exempelvis från andra människor eller organisationer. Samverkan kan handla om att 

möta klienters eller kunders behov och önskningar. Samverkan är en betydelsefull aktivitet i 

dagens samhälle. Det går att se samverkan som en organiseringsvariant som vuxit sig starkare 
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i samhället. För att kunna samverka krävs samarbete mellan människor som arbetar i olika 

organisationer. Samverkan är något som kan ske spontant när det händer något som den egna 

organisationen inte kan hantera på egen hand (Lindberg 2009, s. 11). Det finns även 

samverkansåtgärder som planerats i förväg. Samordna handlar om att skapa struktur och 

processer som fördelar och kontrollerar resurser av olika slag i och mellan organisationer 

(Lindberg 2009, ss. 22). En variant på samordning är sjukvårdens vårdkedja. Vårdkedja kan 

definieras som patientens väg genom vården (Lindberg 2009, ss. 89). Patientens väg genom 

vården handlade om äldre patienter. Kravet för att ingå i kategorin var att patienten skulle 

vara 75 år eller äldre. Anledningen till att vårdkedjan skapades berodde på att 

informationsflödet inte fungerade när patienten flyttades runt inom vården. Den information 

behövde också vidarebefordras till patientens boende när dess behandling var klar, att 

anställda fick reda på vad som hänt.  

Revir kan vara ett uttryck för grupprocesser. En grupps process och dess revirtänkande är inte 

en process i sig utan kan ses som två sidor av samma mynt. Det kan även ses som 

organisationskultur. Revir är ett försvarsmönster, ett sätt att hantera yttre hot och möjligheter. 

Det personliga reviret är ett sätt att försvara sig för att undvika utsatthet och hot (Ahrenfeldt 

2007, ss. 20). Revir och revirbeteende uppstår när en person vill försvara något som är 

värdefullt för sig själv. Försvar kan bli mer tydligt framträdande under utvecklingsarbete och 

förändringsprocesser i organisationer eller att personen i fråga känner sig hotad på annat sätt. 

Det finns tre varianter av revir, det starka reviret, lagom revir och ett för svagt revir 

(Ahrenfeldt 2007, ss. 14). I vardagsspråk handlar oftast revir om det starka reviret. Ett starkt 

revir innebär att man sluter sig mot omvärlden, på grund av detta klarar man inte av att 

anpassa sig efter en föränderlig omvärld. Lagom reviret kan beskrivas som ett öppet och 

levande revir med positiva egenskaper. Ett svagt revir saknar gruppkänsla och samhörighet, 

vilket leder till olika typer av problem.   

2.4.4 Motivation och Commitment 

Hackman och Oldham (1980 refererad av Erez M 2009, s. 390) syn på arbetstillfredsställelse 

riktar in sig på att öka anställdas analyserande mentala tillstånd som leder till motivation, 

arbetstillfredsställelse och prestationsresultat. Hackman och Oldhams jobbdesign uppfyller 

motiv som egenvärde och välbefinnande. Medlemmarnas kulturella värden prisar hög 

individualism och låg maktdistans. Att trivas med sitt arbete ger möjlighet att uppleva en 

känsla av självständighet och personligt ansvar. En känsla av mening och sammanhang i 

arbetet är en förutsättning till att få en motiverad personal (Ellström, m.fl. 2003, s. 55). 

Anställda som känner mening och sammanhang i arbetet ser ofta stressiga situationer som en 

utmaning istället för att känna exempelvis rädsla. 

Att arbeta självständigt och att känna sig delaktig anses vara viktiga motivationsfaktorer i 

individualistiska kulturer (Erez 2009, s. 393). Självständighet i arbete överensstämmer med 

individualistiska värderingar som framhäver valfrihet, ger möjlighet att påverka och 

kännetecknas av beteendemässigt resultat (Chua & Iyengar 2006). Möjligheten att 

tillfredsställa dessa värden förbättrar individens känsla av ansvar, kontroll och meningsfullhet. 

Feedback är en annan viktig egenskap som förbättrar en persons känsla av förståelse för 

resultatet av sitt eget beteende och att kunna ha egen kontroll (Erez 2009, ss. 293). Positiv 

feedback uppfattas ha en värdefull effekt. 

När man tillhandahåller tjänster handlar det ofta om att bygga en relation med den som 

använder tjänsten (Erez 2009, s. 395). Den positiva effekten av relationsaffekten kan 

förenklas till anställda som jobbar tillsammans i en arbetsgrupp. Ett arbete som tilldelats en 

grupp avgränsas inte alltid i förväg, utan samarbete behövs i grupp för att kunna lösa 
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arbetsuppgifterna. Att hjälpa varandra gör att relationerna i gruppen växer. Har arbetsgruppen 

en relation, att de anställda känner varandra som personer och inte bara som kolleger. Då 

känns det mer meningsfullt att hjälpa en kollega. 

Commitment ett ord som är besläktat med motivation och det var Porter m.fl. (1974, ss. 603) 

som myntade uttrycket. Porter m.fl. har genomfört en studie om varför arbetare väljer bort sin 

arbetsplats mot en annan i relation till vilken tillfredställelse jobbet ger och vilka attityder som 

ligger till grund till varför man lämnar arbetsplatsen. Det de kom fram till var att det inte är 

pengar och andra förmåner som gör att man stannar inom organisationen. Det är den relativa 

styrka som individens identifikation ger och vilket engagemang den har i sin organisation. 

Commitment finns i tre dimensioner den första är att individen har en stark önskan om att få 

vara kvar i organisationen. Den andra är att den anställde har en stor tro på och acceptans av 

organisationens mål och värderingar. Den sista är att anställda har en beredskap att lägga ned 

avsevärd ansträngning för organisationens bästa. Känner den anställde starkt commitment kan 

den överse att lönen är dålig eller att det finns andra brister i organisationen. Även Forslund 

(2013, s. 185) berör commitment och menar att känna commitment är detsamma som att vara 

lojal både mot organisationen men även vad den står för. Den anställde skulle drabbas väldigt 

negativt om något hände, om den var tvungen att sluta eller byta till annan grupp. Anställda 

som känner commitment är rena drömmen för chefer, då det alltid går att krama ur lite extra 

samt att kontrollapparaten kan hållas till minimum då chefen vet att anställda alltid gör det de 

ska. 
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3. Metod 
Syftet med studien är att ta reda på hur värdegrundsarbetet har implementerats och om 

värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. Närmast redovisar vi val av metod och därefter 

genomförande. Sedan presenteras hur urvalet har gått till samt hur vi har arbetat med 

utformningen av enkäten. Efter det presenteras hur datainsamling och databearbetning har 

genomförts. Vidare kommer bortfallen att presenteras där vi resonerar om varför det fanns 

bortfall på vissa enkätfrågor. Vi fortsätter metoddelen genom att ta upp studiens reliabilitet 

och validitet. Metoddelen fortsätter med det etiska förhållningssättet och en metoddiskussion 

där vi bland annat har en reflektion angående förförståelse. Metoden avslutas med en 

fallbeskrivning över hur Karlstads kommun och Funktionsstöd har arbetat med värdegrunden. 

3.1 Val av metod 

När problemområde valdes diskuterades vilken metod som skulle användas. Först övervägde 

vi att intervjua enhetschefer angående värdegrunden. Det fanns nackdelar med att utföra 

intervjuer enligt Ejlertsson (2005, s. 12). Nackdelen med att ha intervjuer var att det kan 

uppstå en intervjuareffekt, där den som utför intervjun påverkar respondenten. Problem kunde 

ha uppstått om valet fallit på att ha en kvalitativ studie, då en av oss är anställd inom 

Funktionsstöd och känner många av enhetscheferna. Då har man byggt upp en relation och 

intervjun kan påverkas från två håll. Intervjuareffekten kunde leda till att respondenten svar 

påverkades. Vi vill dock benämna detta även som en respondenteffekt då båda parterna 

känner varandra.  

Vi valde en kvantitativ metod därför att vi fick möjlighet att göra en totalundersökning på 316 

anställda och kunna skapa en helhetsbild och göra generaliseringar om anställdas inställning 

till värdegrunden och värdegrundsarbetet. Finns det utrymme att göra en totalundersökning 

menar Patel och Davidsson (2011, s. 56) att en totalundersökning är en bra utgångspunkt till 

att kunna göra en generalisering. Fördelen med en kvantitativ metod och användningen av 

enkäter är att studien kan nå ut till många (Perlinski 2009, s. 35). Studien skulle kunna mäta 

stora och små skillnader bland de heltidsanställda och få insikt i om värdegrundsarbetet har 

gett positiva eller negativa konsekvenser i vardagsarbetet (Bryman 2008, s. 155). Vägvalet av 

en kvantitativ ansats gjordes även därför att intresse fanns att kunna följa värdegrundsarbetet 

från kommunfullmäktige och ned till de anställda.  

Den största nackdelen med att använda enkäter är att vi missade tillfällen att ställa följdfrågor. 

I en intervju går det att kombinera två problem i samma fråga, vilket i en enkät blir ohållbart 

om respondenten har två olika svarsalternativ i samma fråga. Ejlertsson (2011, ss. 12) stöder 

detta påstående och menar att de stora nackdelarna med en enkät är att den måste avgränsas. 

En enkät får inte ta för lång tid att fylla i och att det inte finns möjlighet till följdfrågor. 

Kunskapen kan ses som ytlig, men att det finns möjlighet i enkäten att använda sig av öppna 

frågor där respondenterna själva får fylla i sina svar. I vår enkät fanns en öppen fråga, vilken 

vi i förväg inte har kunnat veta hur respondenterna kommer att svara. Att ha en öppen fråga 

sågs som en styrka, då frågan dels kunde ge en fördjupad kunskap och även peka på 

företeelser vi inte hade tänkt på i förväg. 

3.2 Genomförande 
I relationen mellan empiri och teori har Patel och Davidsson (2011, ss. 23) utgångspunkten att 

om forskaren först formulerar frågeställningar från teorier som sedan testas empiriskt så 

arbetar forskaren deduktivt. Forskaren testar oftast resonemang som någon annan har arbetat 
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fram. Kvantitativ forskning arbetar ofta efter denna modell. Vår studie följer den deduktiva 

inriktningen. 

För att få tillstånd att genomföra vår studie, bokades ett möte där idén presenterade för en 

enhetschef samt verksamhetschefen för Funktionsstöd. Presentationen innehöll ramen för de 

teoretiska begrepp runt värdegrunden och hur undersökningen skulle kunna gagna Karlstad 

kommun, under presentationen godkändes vår studie. Vi fick material om Funktionsstöd och 

Karlstad kommun för att kunna skapa en fallbeskrivning. Detta material bestod exempelvis av 

olika informationsbroschyrer, schema för värdegrundsinternaten, delar av sammanställningar 

från första värdegrundsinternatet och annat informationsmaterial. Det har utförts en intervju 

med en enhetschef för att tillhandahålla oss en helhetsbild över värdegrundsarbetet. Det krav 

Funktionsstöd hade var att de ville godkänna enkätfrågorna, innan enkäterna delades ut till de 

anställda. Innan utlämnandet av enkäterna hölls en presentation under ett ledningsmöte, där 

deltog nästan alla enhetscheferna. Under denna presentation redogjordes det kort om vad 

undersökningen handlade om och hur utdelningen och insamlandet av enkäterna skulle gå till. 

3.3 Urval 

Urval kan göras på olika sätt. Ejlertsson (2005, ss. 18) menar att en totalundersökning är det 

bästa sättet att utföra en kvantitativ studie. Då en totalundersökning genomfördes behövde vi 

inte göra någon form av stickprovsundersökning. Om vi hade utfört undersökningen i hela 

kommunen, skulle vi behövt göra ett systematiskt urval och utgått från en förteckning över 

anställda inom kommunen. Studien skulle ta reda på hur värdegrunden implementerats och 

används på Funktionsstöd. Totalundersökningen baserades på de som är tillsvidareanställda 

inom Funktionsstöd. Anledningen till att vi bara har undersökt tillsvidareanställda beror på att 

enbart de har fått vara med på värdegrundsutbildningarna.  

Totalt på Funktionsstöd fanns det vid undersökningen 370 anställda. De inom denna 

förvaltning som fått svara på enkäten är de som var i regelbunden daglig kontakt med kund. 

Av de som hade daglig kontakt med kund så var de arbetsgrupperna uppdelade på 10 

enhetschefer. Vi valde att exkludera en enhetschef på grund av att denne enhetschef hade en 

annorlunda målgrupp och vi ansåg att det var svårt att jämföra denna enhet med de andra 

enheterna. De återstående nio enhetscheferna hade totalt 316 anställda.  

3.4 Utformning av enkät 

Enkäten börjar med fem bakgrundsfrågor som vi kunnat använda för att se om det finns 

skillnader mellan exempelvis kön och ålder. En annan möjlig variabel var att se om det skiljde 

sig åt mellan de olika enhetscheferna. Tanken var att bakgrundsfrågorna skulle få fram olika 

egenskaper hos respondenten. Detta stödjs av Ejlertsson (2005, ss. 105). Nästa del av enkäten 

handlade om implementering av värdegrunden. Implementeringsdelen bestod av frågorna 6 

till 11. Här har det ställts frågor om deras inställning till den förändring som gjordes, 

basinformation om värdegrundsarbetet och delaktighet i utformningen. Frågorna 12 till 30, 33 

och 34 handlade om värdegrundskontraktet. Frågarna ställdes utifrån varje värdegrundsrubrik 

(se bilaga 1, ss. 1), som i vissa fall brutits upp i flera delfrågor för att de skulle bli tydligare. 

På vissa frågor fanns det följdfrågor på de punkter som hör till värdegrundsrubriken för att få 

fram mer information. Fråga 16 berör motivation kopplat till värdegrunden och fråga 34 

handlar om motivationen på arbetet påverkas av värdegrunden. Nästa del baserades på 

ledarskap och styrning och bestod av frågorna 31 till 33 och 35 till 38. Ledarskap och 

styrningsfrågorna berörde hur anställda upplevde ledarskapet på arbetsplatsen och om 

värdegrunden är ett styrmedel. Vidare så handlar fråga 39 till 43 om feedback och om 

anställda skrivit under värdegrundskontraktet. Fråga 44 handlar om hur anställda upplevde 
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värdegrunden. Enkäten avslutades med en öppen fråga, så att anställda hade möjlighet att 

delge oss information som de ansåg var viktig eller om de ansåg att något behövde lyftas 

fram.  

Enkäten hade olika svarsalternativ på frågorna. De flesta frågorna hade fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidson 2011, s. 79). Vissa av bakgrundsfrågorna hade inte fasta svarsalternativ 

och bakgrundsfrågorna rör bland annat chef, ålder och där har respondenten själva fått skriva 

in sitt svar. I delar av vår enkät valde vi att använda oss av svarsalternativ med graderad 

inställning (Patel & Davidson 2011, ss. 80). Vi valde alternativet med en sju gradig skala, där 

ett kunde vara liten och sju stor. Enligt Patel och Davidson kallas detta alternativ för 

centraltendensen, vilket innebär att det blir en bättre spridning över de olika stegen. Att ha en 

öppen fråga har både fördelar och nackdelar enligt Ejlertsson (2005, ss. 5). Fördelen är att vi 

kunde få en djuphet i svaren vilket var svårt att få med enbart fasta svarsalternativ. En annan 

fördel är att öppna frågan kan ge information som vi inte hade tänkt på. Nackdelen med öppna 

frågor enligt Ejlertsson (2005, s. 111) tillkommer vid svarsbearbetningen. Svaren på den 

öppna frågan måste kategoriseras på något sätt. 

Ledningen på Funktionsstöd ville ge sitt godkännande till frågorna innan enkäterna delades ut. 

Godkännandet ledde till att vi fick stryka de två frågor som handlade om ledningen och lön.  

3.5 Datainsamling 

Det enklaste sättet att genomföra studien var att enkäten lämnades ut och samlades in vid 

samma tillfälle. Enligt Ejlertsson (2005, s. 8) kallas detta distributionssätt för en gruppenkät. 

En gruppenkät ger i regel en högre svarsfrekvens än andra distributionsformer, där enkäterna 

exempelvis skickas med post. Utgångspunkten var att vi själva skulle kunna dela ut och samla 

in enkäterna. När förslaget togs upp att vi ville vara med vid utdelandet av enkäterna med 

verksamhetschefen, ansågs det att det skulle gå åt alldeles för mycket tid att själva nå ut till 

alla anställda på enheten. I samförstånd lämnades enkäten ut på Funktionsstöds kontor, där de 

tog på sig att kopiera och fördela enkäterna. Enkäterna delades ut av enhetscheferna på 

Funktionsstöd i samband med deras arbetsplatsträffar. De samlade även in enkäterna och 

lämnade dem på kontoret i ett förseglat kuvert som vi hämtade. 

3.6 Databearbetning 

Materialet har två delar. En informationsdel om Karlstad kommuns värdegrundsarbete och en 

del där vi redovisar vårt resultat. Det material som fåtts av Karlstad kommun är svårt att 

analysera då det till större delen består av marknadsföringsmaterial. Det finns även program 

från värdegrundsdagarna som visar hur dagarna var planerade, samt sammanställningar av hur 

delar av de anställda har resonerat kring punkterna från värdegrunden. Vi har försökt att hålla 

oss neutrala till detta material, men har i vår enkät ställt frågor för att ta reda på om de 

anställda känner till materialet och hur de ser på det. Det har även genomförts en intervju med 

en enhetschef och materialet har vi använt oss av för att få en helhetsbild av 

värdegrundsarbetet. 

När enkäterna samlats in från respondenterna registrerades resultatet i statistikprogrammet 

SPSS. När materialet registrerades, satt en och läste och den andra förde in resultatet. Vid 

bearbetning av de frågor där det fanns fasta svarsalternativ med graderad inställning så har 

svarsalternativen kategoriserats i tre grupper. Ett till två blir lite, tre till fem medel och sex till 

sju stor i den löpande texten. Detta sätt att arbeta på är vanligt enligt Patel och Davidson 

(2011, s. 80). 
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För att kunna analysera den öppna frågan så samlades alla svaren från den öppna frågan i ett 

dokument. Sedan kategoriserades svaren in i fyra kategorier. Den första delen handlar om 

vilka positiva egenskaper värdegrunden har gett. I den andra delen har respondenternas 

negativa åsikter analyserats. Tredje delen behandlar hur de anställda anser att vardagen ser ut 

utifrån värdegrunden. Den sista delen tar upp vilka förändringar de anställda vill uppnå 

genom värdegrunden och värdegrundsarbetet. 

För att anonymisera enhetscheferna har varje chef erhållit en bokstav mellan A och I. 

Bokstäverna är slumpade och stämmer inte överens med den enhetssiffra enhetscheferna har. 

På de två frågor som det har gjorts korstabeller mellan en enkätfråga och enhetschefer har det 

räknats ut ett genomsnitt. Resultatet har tagits fram genom att dela den summerade 

totalpoängen genom antal anställda som har svarat på enkätfrågan.  

3.7 Bortfall 

En person som inte valt att svara på enkäten kallas för externt bortfall (Ejlertsson 2005, s. 25). 

Vidare så kallas bortfallet på enstaka frågor internt bortfall. Det fanns ett externt bortfall på 

33,54 procent. Vad detta berott på är för oss svårt att svara på. Det kan handla om att det finns 

personer som valt att inte svara på enkäten. Det externa bortfallet kan även bero på att en 

person varit sjuk eller haft annan frånvaro att de inte varit plats när enkäten delats ut.  

När enkätsvaren sammanställdes upptäcktes internt bortfall (se bilaga 4). Studien hade ett 

bortfall på 0,5 procent på frågorna 6, 7, 28, 34 och 40. På fråga 40 var det en respondent som 

gav oss dubbla svarsalternativ. Det fanns ett bortfall på 1 procent på frågorna 2, 9, 13, 24, 26. 

På frågorna 19, 22 och 31 hade alla ett bortfall på grund av dubbla svarsalternativ. Studien 

hade 1,4 procent bortfall på frågorna 12, 16, 32, 43 och 21. På frågorna 17 och 33 fanns ett 

bortfall på 1,9 procent. Det fanns ett bortfall på 2,4 procent på frågorna 20 och 30. På frågorna 

2, 18, 23, 36, 38 och 41 var bortfallet 2,9 procent. På fråga 27 var det ett bortfall på 3,3 

procent. Det fanns ett bortfall på 3,8 procent på frågorna 5, 15, 25, 27 och 35. På fråga 14 var 

det ett bortfall på 4,3 procent. Det största bortfallet var på fråga 11 med 5,2 procent. 

Sammanfattningsvis finns det ett internt bortfall på större delen av enkätfrågorna. Enkäter 

med internt bortfall har inte exkluderats från studien. Vad bortfallet beror på kan vara svårt att 

avgöra, eftersom studien överlag har haft ett ganska lågt procentuellt bortfall. På fråga 11 med 

det största bortfallet kan det bero på att respondenterna känt sig osäkra och därför inte svarat 

på denna fråga, eftersom det inte fanns ett vet ej alternativ. Även när det gäller fråga 14 finns 

det misstankar om att bortfallet beror på avsaknaden av ett vet ej alternativ.  

Förutom det interna bortfallet på de frågor som gåtts igenom, fanns det en fråga som ströks 

från enkäten. Den fråga som strukits från resultat och analys delen är nummer fyra. Frågan 

löd: Var arbetar du? Svaret på denna fråga har varierat, en del har skrivit adressen till sin 

arbetsplats och en del har svarat med den enhet de tillhör. En enhet har rakt över skrivit enhet 

inte arbetsplats. En del har även svarat Karlstad kommun eller Funktionsstöd.  

3.9 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidsson (2011, ss. 101) menar att svårigheten vid en kvantitativ undersökning är 

att få bra och användbar data, om det som studerats samt om datan är att lita på. För att få en 

god validitet måste man vara noga med vad man mäter då mycket av det som kan mätas är 

abstrakt och kan betyda olika saker för olika människor. Den som genomför en studie behöver 

förbereda sig för att uppnå en god validitet. Ett bra sätt är att göra en analys av innehållet. Då 

tittar man på den teoretiska ramen att de begrepp som används i litteraturen översätts till de 

variabler som ligger till grund för hur frågorna formuleras. För att förenkla ska frågorna 
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förankras till teorin. Lyckas det bra kommer undersökningen att ha en god innehållsvaliditet. 

Ejlertsson (2005, ss. 101) utvecklar innehållsvaliditeten att frågan måste mätas enligt vad 

experter säger om problemområdet. Det är då viktigt att läsa in sig på forskningsområdet. Har 

studien fel utgångspunkt blir validiteten låg. Ejlertsson (2005, ss. 101) diskuterar 

begreppsvaliditet som är en hårdare variant av innehållsvaliditeten. Då ska inte bara teorierna 

stämma utan frågorna ska konstrueras efter de teoretiska begrepp som finns i teorierna. 

Ejlertsson (2005, ss. 101) ser det som en operationalisering av den teoretiska kunskapen. Vi 

hoppas efter dessa argument att studien kommer uppnå en god validitet då enkätfrågorna 

grundades på noggrannhet i det teoretiska arbetet och kopplingar hittats mellan teori och 

värdegrundskontraktet. Alla delar av värdegrundskontraktet har även täckts in enkäten. 

En undersökning ska även ha hög reliabilitet. Det betyder enligt Ejlertsson (2005, ss. 101) att 

det inte får vara frågor som ger slumpmässiga svar. Att mäta samma verklighet ska ge samma 

svar annars har studien låg reliabilitet. Ejlertsson tar upp två metoder till att testa 

tillförlitligheten. Den ena är att testa samma grupp två gånger. Den andra kallas 

internkonsistens och innebär att index byggs upp av frågor inom samma område. Svaren ska 

ge hög konsistens och inte spreta, har de hög konsistens är det sannolikt att studien har en hög 

reliabilitet. Patel och Davidsson (2011, ss. 103) menar att svaren i en enkät är en persons 

observerade värde och att detta värde kan vara sannvärde eller felvärde. Felvärde kan uppstå 

av olika orsaker, men det viktigaste som kan göras vid en enkätundersökning är att se till att 

respondenterna förstår det som är tänkt. Frågornas formuleringar ska inte kunna 

missuppfattas. Patel och Davidsson menar att det är svårt att veta om en enkät har god 

reliabilitet innan den blivit besvarad. Reliabiliteten är svår att diskutera, men vi tror att skulle 

studien göras om på samma grupp skulle det ge ett liknande svar. Detta kan kopplas till att 

studien har ett lågt internt bortfall.  

3.10 Etik 

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 5) 

För att följa informationskravet skrevs ett följebrev till enkäten (se bilaga 2). I följebrevet 

fanns det information om oss och att vi tillhörde Karlstads Universitet. Följebrevet beskrev 

även kortfattat syftet med studien och att det var valfritt att svara på vår enkät.  

Samtyckeskravet togs det hänsyn till genom att undersökningen var frivillig. Vi behövde 

tillåtelse att få genomföra vår studie med tanke på att utgångspunkten var Funktionsstöds 

värdegrundskontrakt och att respondenterna var anställda inom Funktionsstöd. Vi behövde 

dessutom få godkännande för att en av oss är anställd inom enheten. Verksamhetschefen 

accepterade vår studie. Ett problem som skulle kunnat uppstå var att enhetschefer kunde 

använda sig av påtryckningar angående den information vi skulle få från arbetsgrupperna. 

Efter att ha träffat verksamhetschefen bokades ett möte in längre fram då studien skulle 

presenteras för alla enhetschefer. På mötet förklarades även hur utdelandet och insamlandet av 

enkäterna skulle gå till. Ett annat problem var att vi inte själva kunde dela ut enkäten och då 

inte har haft kontroll över vad enhetscheferna sagt till de anställda. Även om vi i följebrevet 

påpekade att det var frivilligt att delta, kunde det leda till att anställda kände sig tvungna att 

delta även om de inte ville. Vi ville dela ut enkäterna själva men eftersom de anställda var 

indelade i olika grupper och att det bara var på arbetsplatsträffar detta kunde ske lades 

utlämnandet över på enhetscheferna. Med tanke på att det hade varit omöjligt att vara med på 

varje arbetsplatsträff var vi tvungna att avsäga oss en del av kontrollen. 
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Konfidentialitetskravet gällande personuppgiftshantering uppfylldes genom att vi inte har bett 

om några personliga uppgifter. Då behövdes inte uppgifterna lagras på något speciellt ställe 

säkerhetsmässigt. Det som skulle kunnat identifiera personerna är ålder, kön, arbetsplats och 

chef. Möjligheten att kunna bli identifierad genom bakgrundsvariablerna, var om 

enhetscheferna skulle öppna det kuvert de anställda ska försegla när alla svarat på enkäten. Då 

kunde bakgrundsvariablerna avslöja för enhetschefen vem som har svarat vad i 

undersökningen.  

Nyttjandekravet innebär att någon utomstående inte har kunnat använda materialet på något 

annat sätt än det var tänkt. Vi har inte sett någon anledning till att använda materialet på något 

annat sätt än vad det är avsett för. Ett sätt att bryta mot nyttjandekravet skulle vara om den av 

oss som är anställd av Funktionsstöd ville veta vad de i hans arbetsgrupp har svarat. Daniel 

var närvarande när enkäterna delades ut till den arbetsgrupp han ingår i. Han lämnade vid 

utlämnandet rummet och återvände när chefen hade samlat in det förseglade kuvertet. Då vi 

även vid databearbetningen valt att bortse frågan om specifik arbetsplats så skulle det ha varit 

svårt för Daniel att letat upp arbetskamraterna om han velat. Enhetscheferna kan dock rent 

teoretiskt ha öppnat kuverten. Det går att spekulera om enkäterna kan ha använts till något 

annat än vad som var tänkt. Vidare fanns en tanke om att de anställda kunde sätta 

klistermärken på kuverten. Fördelen hade varit att vi kunnat se om kuverten hade hanterats på 

ett korrekt sätt. Då vi inte har haft full kontroll över paketeringen av enkäterna så blev även 

kontrollmetoden med klistermärke omöjligt. Vi hade även inte fått information från Karlstad 

kommun om hur många enheter som fanns och hur många som arbetade där. 

Informationsbristen bidrog till att vi inte hade hunnit planera tidsåtgången vid utdelandet av 

enkäterna. Det fanns inte någon chans att vi kunnat styra över utlämnandet och insamlandet 

av enkäterna vilket vi velat från början. 

3.11 Metoddiskussion 

Vi känner att studien väckte många frågor angående de vägval vi gjort eller varit tvungna att 

göra. Ibland måste den som genomför en studie ta obekväma beslut och det har vi fått göra 

flera gånger. Vi har tidigare tagit upp bristen på kontroll vilket har varit till nackdel för 

studien. Nackdelen är att vi inte kan säga säkert att allt har gått rätt till. Vi är glada över att 

Funktionsstöd har stöttat och gett oss tillåtelse att studera deras värdegrundsarbete, men det 

betyder även att de har godkänt vissa delar för att vi ska fått fortsätta studien. Vi fick stryka 

två frågor i enkäten innan den kunde delas ut. Den ena frågan hade tagit upp sambandet 

mellan anställdas syn på värdegrunden i relation till lön. Då värdegrunden tas upp på 

medarbetarsamtalen och till viss del är kopplad till lönesättning hade detta kunnat vara 

intressant. Den andra frågan handlade om den anställde kände sig kontrollerad av ledningen 

genom värdegrunden. Vi hade gärna haft en fråga där de anställdas åsikter om ledningen i 

relation till värdegrunden kom fram för att kunna få en djupare bild av värdegrundsarbetet.  

Förförståelse handlar om forskarens bakgrund, värderingar, identitet och övertygelse och hur 

förförståelsen kan påverka en studie (Denscombe 2009, s. 323). Vår förförståelse inom arbete 

med funktionshindrade, eller vilka arbetsvillkor anställda på Funktionsstöd har kan även ha 

inverkat på studiens resultat. Vi har gott igenom analysdelen flera gånger och tagit bort text 

där vi anser att vår kunskap eller värdering har fyllt ut texten. Vår förförståelse kan ha varit ett 

problem då kvantitativ forskning enligt Denscombe (2009, s. 323) ska ta fram numerisk 

objektiv data. Objektiviteten har diskuterats under arbetets gång och vi har varit väldigt noga 

att frågorna har ställts utifrån värdegrunden och värdegrundskontraktet med stöd av våra 

teoretiska utgångspunkter. Frågorna om implementering är bland annat baserade på avsnittet 

om förändringsarbete. Frågorna som handlar om värdegrunden i vardagsarbetet mot kund är 

exempelvis kopplat mot etik och människosyn i omsorgen. Styrmedel är kopplat mot 
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psykologiska kontrakt men också mot styrningens baksidor. De kopplingar vi framfört är 

exempel och visar att vi har enhetligt kopplat varje forskningsfråga mot den teoretiska 

referensramen. Även den information vi fick från ledningen på Funktionsstöd har legat till 

grund vid skapandet av enkätfrågorna. Vi har insett att förförståelse är svårt och att resultatet 

från studien enbart behandlar värdegrunden och värdegrundsarbetet utifrån de anställdas 

perspektiv och att våra erfarenheter enbart fått plats i studiens avslutande diskussionsdel. 

3.12 Presentation av Funktionsstöd, Karlstad kommun 

I studien är det Funktionsstöd i Karlstad kommun som är i fokus. Närmast ska kommunens 

vision och värdegrund presenteras. Sedan följer vård- och omsorgsförvaltningens 

implementering av värdegrunden på sin enhet. 

3.12.1 Värdegrund 

Karlstad kommuns vision är Livskvalitet 100 000 (Karlstad Kommun b, s. 2). Visionen 

handlar om att skapa en lockande livsmiljö parallellt med att Karlstad växer (Karlstad 

Kommun b, s. 3). Att Karlstad ska nå 100 000 invånare handlar även om att invånarna ska ha 

livskvalité. Tillväxten ska ske ekonomisk, socialt, estetiskt och vara miljömässigt hållbar. 

Karlstad kommun utgår ifrån vad människor behöver för att trivas och må bra. Visionens mål 

är att Karlstads invånare ska ha möjlighet till att välja mellan olika sorters arbete, ha bra 

boende och stimulerande fritid. De tjänster som Karlstad kommun tillhandahåller är 

utvecklade och anpassade efter dialog med invånarna om vad de vill ha. En kraftfull och 

växande kommun skapar fler möjligheter men även förutsättningar för människor och 

organisationer att leva och utvecklas. Detta är vad Livskvalitet 100 000 innebär. 

Enligt Karlstad kommun (Karlstad Kommun b, ss. 9) ska deras värdegrund sätta prägel på 

ledar- och medarbetarskapet, men även fungera som vägledning när man inte säkert vet hur 

man ska utföra sitt arbete. Samma värdegrund används inom hela kommunen.  

De är till för Karlstadsborna. De arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en 

bra kommun att besöka bo och verka i, både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har 

de karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom deras agerande skapar de förtroende hos 

medborgarna och näringslivet.  

De ser framåt och utvecklar sin verksamhet. De skapar framtidens kommun genom att 

förbereda sig för nya krav och behov som skapas av förändringar i samhället. Det resulterar i 

ständiga förbättringar och att de vågar ifrågasätta arbetssätt och pröva nytt. Estetiska och 

funktionella ambitioner går hand i hand. De underlättar för entreprenörer och för dem som vill 

utveckla sin verksamhet. Socialt och miljömässigt ansvar ger nästa generation en bra framtid. 

De genomför deras uppdrag med engagemang. Deras intresse för Karlstadskommuns 

utveckling engagerar dem. Det har sin grund i deras kunskap och erfarenhet om hur de bäst 

utför och utvecklar sitt uppdrag. De känner att deras arbete har ett rikt innehåll som ger dem 

tillfredsställelse, personlig utveckling och skapar arbetsglädje. 

De är en kommun i gott skick. De har ordning och reda på pengar, papper och personal. 

Personalen är en viktig drivkraft i utvecklingen i kommunen. De hanterar de gemensamma 

resurserna med ansvar lyhördhet och öppenhet. Ibland kommer olika intressen i konflikt med 

varandra. De gör kloka avvägningar som bottnar i deras värderingar och sin vision. Detta ger 

förutsättningarna för rättssäkerhet, tillväxt och utveckling. 

De når goda resultat. De tar ansvar för att nå goda resultat i alla verksamheter. De når goda 

resultat genom att vara kostnadseffektiva, ha helhetsperspektiv, samverka och vara 
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kvalitetsmedvetna. De går från ord till handling, följer upp arbete och lär av både framgång 

och misslyckanden. De utvecklar sin kompetens, använder ny teknik och nya arbetssätt för att 

uppnå goda resultat.  

Beslutet om att införa värdegrunder togs av kommunfullmäktige (Sandborgh 2010a, s. 1). 

Ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen har bestämt och förklarat vad värdegrunden 

ska innebära för förvaltningen (Karlstad kommun 2014, ss. 1). Värdegrunden ska sätta sin 

prägel på hur man arbetar och ge vägledning om hur man ska göra när man är osäker på hur 

man ska hantera olika situationer. Värdegrunden ska vara en komplettering till de riktlinjer, 

policys och instruktioner som finns. Värdegrunden har anpassats ytterligare för att fungera 

inom Funktionsstöd (se bilaga 1, ss. 1).  

3.12.2 Implementering av värdegrunden 

Förankringen av värdegrunden började med ett uppdrag från kommundirektören Anna 

Sandborgh (2010a, s.1). Värdegrundsarbetet skulle startas upp under sommaren 2010. 

Enhetscheferna fick i uppgift att presentera visionen, den strategiska planen och värdegrunden 

samt hur de hör ihop. Enhetschefen1 säger att presentationen av värdegrundsarbetet följdes 

upp med ett värdegrundsinternat, utbildningsdagar med övernattning hösten 2011. På det 

första värdegrundsinternatet diskuterades värdegrundens fem delar. De fem delarna delades 

upp i mindre områden. Vi har fått en sammanställning av diskussionspunkterna från tre 

enheter (Funktionsstöd 2011). Enhetschefen2 säger att anställda har fått vara med och påverka 

vad värdegrunden innebär för dem utifrån diskussionspunkterna ovan och utifrån 

diskussionen har värdegrundskontraktet skapats vilket inte var meningen från början, men den 

gamla överenskommelsen behövde bytas ut. Alla som är tillsvidare anställda inom enheten för 

Funktionsstöd ska skriva under ett värdegrundskontrakt. Värdegrundskontraktet ska de 

anställda använda i sitt vardagliga arbete. Det andra värdegrundsinternatet hölls under våren 

2014 (Funktionsstöd 2014, s. 1). Under värdegrundsinternatet utfördes en workshop kopplat 

till värdegrunderna med olika uppgifter som skulle genomföras. Det genomfördes även olika 

grupparbeten. Enhetschefen3 menar att förutom vid värdegrundsinternaten använder sig 

enhetscheferna av värdegrunden på sina arbetsplatsträffar. Det är inte alltid som det benämns 

värdegrund men berör det värdegrunden handlar om. Vidare är värdegrunden ett av de ämnen 

som berörs vid medarbetarsamtal.  

För att kunna implementera värdegrunden måste den förankras och förklaras i det dagliga 

arbetet i varje arbetslag och enhet (Karlstad kommun 2014, ss. 1). Ledare inom enheten spelar 

en viktig roll och arbetar med att styra arbetet i riktning mot de önskvärda normer och 

beteenden som ska råda. För att värdegrunden ska fungera så måste ledaren fungera som en 

förebild och fortlöpande påminna om och i samspel med anställda utveckla 

värdegrundsarbetet. Det behövs både formella och informella möten med anställda. 

Värdegrunden fungerar bara i samspel och kommunikation med andra. Det måste finnas en 

möjlighet att kunna diskutera värdegrunden och komma fram till hur man ska handla i svåra 

situationer.  

I ett informationsutskick som skrevs av Anna Sandborgh i maj 2010 (2010b, s. 4) nämner hon 

att livet är ett långt lärande. Man kan inte bara söka ny kunskap, utan den ska användas. Den 

behöver implementeras i verksamheten för att förbättra service och innehåll, utveckla nya 

metoder och ge anställda ett bättre arbetsinnehåll. För att kunna lösa problem behöver 

                                                 
1 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
2 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
3 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
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personalen lära sig se sin egen uppgift men också förstå hur den är en del av helheten. Vidare 

skriver Sandborgh (2010b, s. 5) att det behöver utvecklas nya former för ledning och styrning 

av verksamheten. Detta baserar hon på att individer har en önskan om självförverkligande och 

att en begränsning i självförverkligande kan ta sig olika uttryck. Tidigare i samhället har bland 

annat belöningar, pengar och bestraffningar används som styrmedel. Kommunen har 

traditionella styrformer genom lagar, regler, hierarkin, beslutsnivåer med mera. Det är den 

kultur som råder, den förändras med tiden och kommunen vill ta reda på det goda och göra 

det synligt och vidareutveckla kulturen. Det behövs en god kultur för att kunna leda och styra 

organisationen. 

Arbetet som utförs ska göras med god kvalitet och kunderna ska uppleva att det är god 

kvalitet (Karlstad kommun a, s. 10). Dessutom ska kunderna uppleva ett värdigt liv och 

välbefinnande. Alla vill bli bemötta på ett bra sätt. Det finns ingen självklarhet angående hur 

man bemöter en annan människa. Det handlar om hur den enskilde personen vill bli bemött 

(Karlstad kommun a, s. 9). För att visa respekt mot kunden ska den anställde ringa på dörren 

innan den kliver in (Karlstad kommun a, s. 7). Det hör även till att den anställde ska hälsa och 

presenterar sig om man inte varit hos kunden tidigare. Självbestämmande kan uppfattas olika 

av olika personer (Karlstad kommun a, s. 4). För kunderna kan det handla om att få vara med 

och få tala om hur de vill att hjälp och stöd ska ges och att få delta i det arbete som görs när en 

genomförandeplan skapas. Kundernas behov av hjälp och stöd varierar för att klara sitt 

dagliga liv (Karlstad kommun a, s. 8). Även om behovet finns av stöd och hjälp ska arbetet 

inte utföras likadant utan det ska vara individanpassat. Om kunden inte har möjlighet att själv 

genomföra en aktivitet ska de erbjudas en aktivitet i veckan (Karlstad kommun a, s. 6). Detta 

baseras på att kunden ska ha en meningsfull vardag, få känna gemenskap och att utöva sina 

intressen.  
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4. Resultat och analys 
Syftet med studien är att ta reda på hur värdegrundsarbetet har implementerats och om 

värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. I det här kapitlet redovisas resultatet och 

enkätfrågorna har delats upp i bakgrundsvariabler, implementering, värdegrunden i 

vardagsarbetet, styrmedel och slutligen redovisas övriga synpunkter. Efter varje avsnitt följer 

en analys av resultatet. 

4.1 Resultat bakgrundsvariabler 

I denna del kommer de bakgrundsvariabler som fanns med i enkäten att presenteras. På en 

fråga har totalt antal anställda lagts till, för att kunna se svarsfrekvensen från de olika 

enheterna.  

Vilket är ditt kön? (se bilaga 4, fråga 1)  

Fördelning mellan kön

Kvinna

Man

 
Tabell 1. Könsfördelning 

  

Resultatet visar att av de anställda är 20,5 procent män och 79,5 procent är kvinnor. 

Hur gammal är du? (se bilaga 4, fråga 2) 
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Tabell 2. Åldersfördelning 

Resultatet visar att det är fler äldre än yngre som arbetar inom Funktionsstöd. Av 

respondenterna är 3,3 procent mellan 20-30 år, 18,1 procent är mellan 31-40 år, 35,2 procent 

är mellan 41-50 år och 40,5 procent är mellan 51-67 år. 
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Vem är din chef? (se bilaga 4, fråga 3) 
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Tabell 3. Antal anställda per chef och hur många anställda som svarat på enkäten per chef 

Diagrammet ovan visar hur många anställda varje enhetschef har och hur många anställda 

som svarat på enkäten. För att få in resultatet från enhetscheferna har det skickats ut 

påminnelser för att få in fler enkäter. Enhetschef H och I har minst anställda som svarat på 

undersökningen. 

Hur länge har du varit anställd inom Funktionsstöd? (se bilaga 4, fråga 5) 
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Tabell 4. Anställningstid 

Resultatet visar att flertalet av de anställda har varit anställda under lång tid. Av 

respondenterna har 10 stycken har varit anställda 1-4 år, 27 stycken har varit anställda 5-8 år, 

79 stycken har varit anställda 9-15 år och 86 stycken har varit anställda 16-44 år.  
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4.2 Frågor om implementering av värdegrunden 

Vad hade du för inställning till värdegrundsarbetet när du hördes tala om det från 

början? (se bilaga 4, fråga 10) 

När Funktionsstöd skulle införa värdegrundsarbetet hade 82,9 procent av de anställda en 

positiv syn. Endast 1 procent av anställda hade en negativ inställning till Funktionsstöds 

värdegrundsarbete. Resterande 16,2 procent hade i ingen åsikt angående förändringen.  

Känner du till Karlstad kommuns vision? (se bilaga 4, fråga 7) 

Resultatet visar att 98,6 procent av de anställda känner till Karlstad kommuns vision. Endast 

1,4 procent av de anställda hade ingen vetskap om Karlstads kommuns vision.  

Vilka värdegrundsinternat har du varit på? (se bilaga 4, fråga 6) 

Av de anställda hade 1,4 procent inte varit på något av värdegrundsinternaten. På båda 

internaten hade 86,6 procent varit närvarande. Av respondenterna har 2,4 procent deltagit på 

internatet 2011 och 9,6 procent hade deltagit det andra internatet 2014. 

Har du varit delaktig i att utforma innehållet i värdegrundskontraktet? (se bilaga 4, 

fråga 11) 

Av de anställda svarade 69 procent att de har varit delaktiga. Av de anställda känner 28,5 

procent att de inte har varit delaktiga och 2,4 procent svarade att de inte var anställda för tre år 

sedan.  

4.2.1 Analys av implementering av värdegrunden 

I studien framkommer det att Karlstad kommun har en uttalad vision som länkar till 

värdegrunden (Karlstad kommun b, ss. 8). Basen för att skapa en värdegrund är affärsidén och 

visionen (Lindmark & Önnevik 2011, s. 50). Det finns två sätt att ändra på en 

organisationskultur (Alvesson och Svenningson 2008, ss. 3). Endera genom att man vill ändra 

på kulturen eller att kulturen är nyckeln till lösning.  

Studien visar att visionen har fått genomslag i organisationen. En majoritet av de anställda 

känner till Karlstads kommuns vision och de anställda har en positiv inställning till 

värdegrunden. Grunden till kulturförändringen var från början ett politiskt beslut och 

resultatet visar att majoriteten av de anställda har mottagit införandet av värdegrunden 

positivt. Detta stämmer överens med Alvesson (2008, s. 14) som menar att en anledning till 

förändring kan bero på politiska beslut. Inom Funktionsstöd har det skapats en röd tråd mellan 

den övergripande visionen och värdegrunden som anpassats och som kommer till uttryck i 

värdegrundskontraktet. Det empiriska materialet visar att det finns en röd tråd från Karlstads 

kommuns fullmäktige till vård och omsorgsförvaltningens värdegrunder, vilka återfinns i 

Funktionsstöds värdegrundskontrakt. Vidare går det att utläsa att större delen av 

förvaltningens värdegrunder finns med i värdegrundskontraktet men att delar av innehållet har 

flyttat och finns under andra rubriker.  

Studien visar att en majoritet av de anställda var positiva till förändringen. Enligt Angelöw 

(1991, s. 20) är det viktigt att organisationer skapar en positiv syn på förändringen. I det 

empiriska materialet finns det sammanställningar som två enhetschefer gjort från 

värdegrundsinternatet 2011 (Funktionsstöd, ss. 1). Sammanställning visar att ledningen har 

diskuterat de olika områden som värdegrundskontraktet består av med de anställda. Detta 

skedde under det första värdegrundsinternatet 2011. Intervjun påvisar att enhetschefer var 

noga med att ge information i god tid om hur förändringen skulle genomföras. Enligt 

Angelöw (1991, s. 93) ska en förändring involvera så många som möjligt och detta har 

Funktionsstöd gjort. För att kunna bedriva ett förändringsarbete behöver de anställda vara 



27 

 

motiverade (Angelöw 1991, ss. 89). Ser anställda positivt på förändringen finns det en 

förändringsvilja. Får de dessutom vara med att påverka ökar motivationen.  

Studien visar att majoriteten av de anställda håller med om de varit delaktiga i utformningen 

av värdegrunden. Nästan var tredje anställd anser att de inte varit delaktiga i utformningen av 

värdegrunden. Detta kan påverkas av att det alla anställda inte varit på värdegrundsinternatet 

2011 då värdegrunden skapades. Av de anställda som deltog på värdegrundsinternatet 2011 

anger 20 procent att de inte varit delaktiga i utformandet av värdegrunden. (se bilaga 5, s. 1) 

En anledning till att de anställda inte har känt sig delaktiga kan beror på att det inte var 

meningen från början att värdegrunden skulle bli ett värdegrundskontrakt utan det bestämdes 

under tidens gång. Det kan även bero på att anställda inte sett sig som delaktiga av skapandet 

eftersom de kan ha känt sig kontrollerade av ramen runt värdegrunden och inte kunnat prata 

fritt. Enhetschefen4 berättade i intervjun hur diskussionen ibland styrdes upp av 

enhetscheferna, när de ansåg att anställda pratade om fel saker exempelvis rättigheter istället 

för skyldigheter. 

Studien visar att de anställda har haft möjlighet att känna sig delaktiga i förändringsarbetet 

och enligt Angelöw (1991, s. 19) kan anställda som varit positiva till förändringen inte sett 

förändringen som hotfull. Detta leder till att de anställda borde ha känt sig delaktiga i 

processen och enligt Angelöw (1991, s. 19) kan de inte sett förändringen som hotfull då 

majoriteten var positiva.  

Studien visar att Funktionsstöd har skapat en grund som det går att bygga vidare ifrån. Vår 

tolkning är att de anställda har accepterat den värdegrund som ledningen framförde. De 

anställda förstod förmodligen att värdegrunden kunde bidra med någon form av egennytta för 

verksamheten. De anställda borde ha varit trygga angående förändringen samt att 

delaktigheten minimerade motstånd runt förändringen.  

Vår tolkning är att ledningens och anställdas värdegrund är sammanflätade vilket Philipsson 

(2004, ss. 65) menar är kärnan i att arbeta med värdestyrning. Organisationskultur ska byggas 

uppifrån och nedifrån. Det är viktigt att de anställda får säga vad de tycker och att de har en 

ömsesidig syn. När de interna dokumenten har studerats, visar dessa att beslutet om att införa 

värdegrunden kommer från kommunledningen. Materialet visar att de anställda har fått varit 

med och diskutera vad en värdegrund innebär. När de anställda får vara delaktiga i 

förändringsarbetet kallas det för det goda förändringsarbetet (Angelöw 1991, s. 93). Dessutom 

kan det utläsas att Funktionsstöds värdegrund skiljer sig ifrån kommunens värdegrund vad 

gäller de olika områdena, även om den täcker in hela kommunens värdegrund. 

4.3 Resultat om värdegrunden i vardagsarbetet 

Resultat om värdegrunden är indelad i tre områden: kund, arbetsvillkor och verktyg. Frågorna 

behandlar vad de anställda möter i det dagliga arbetet utifrån värdegrunden och 

värdegrundskontraktet. Analysen av frågorna på varje område är kopplad direkt till 

resultatdelen.  

                                                 
4 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
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4.3.1 Kund 

Enligt värdegrunden ska ni ge kunderna ett gott bemötande i vilken omfattning 

stämmer detta? (se bilaga 4, fråga 12) 

På detta svarar 94,7 procent av de anställda att de har ett bra bemötande mot kunderna. Ingen 

av de anställda anser sig ha ett dåligt bemötande mot sina kunder. Resterande 5,3 procent har 

varken ett bra eller dåligt bemötande utan ligger i mitten på skalan.  

Känner du att värdegrunden har förändrat ditt bemötande mot era kunder i det dagliga 

arbetet? (se bilaga 4, fråga 13) 

Av de anställda svarar 33,2 procent att värdegrunden har förändrat deras bemötande till det 

bättre. Endast 1 procent av respondenter anser att deras bemötande har förändrats till det 

sämre och 58,2 procent har svarat att värdegrundsarbetet inte har gett någon förändring 

angående bemötandet. Det är 7,7 procent av respondenterna som anser att de inte vet om 

bemötandet har ändrats. 

I vilken omfattning har värdegrunden hjälpt dig att skapa förtroende hos era kunder i 

det dagliga arbetet? (se bilaga 4, fråga 14) 

Resultatet på frågan visar att nästan hälften av de anställda 49,3 procent hamnar i mitten på 

skalan. Det är 43,7 procent som anser att värdegrunden i stor grad hjälpt till att skapa 

förtroende medan 7 procent anser att värdegrunden i liten grad har hjälpt till att skapa 

förtroende. 

Hur upplever du att kundernas förtroende har förändrats efter att värdegrundsarbetet 

påbörjades? (se bilaga 4, fråga 15) 

Majoriteten av de anställda 51,5 procent är osäkra om förtroendet har ändrats. Sammanlagt är 

det 28,3 procent tycker att förtroendet har förändrats positivt och 20,3 procent anser att 

förtroendet har förändrats negativt. 

Av värdegrunden framgår det att det är kundens intresse, vilja och önskemål som 

gäller. Anser du att kunden är med och fattar mer beslut än tidigare? (se bilaga 4, fråga 

18) 

Av respondenterna anser 31,9 procent att kunderna i större grad är med i beslutsfattandet som 

rör deras liv. Majoriteten av de anställda 55,4 procent anser att det inte har skett någon 

förändring sedan värdegrundsarbetet startade. De anställda som anser att kunderna i mindre 

del är med och fattar beslut än tidigare är 12,7 procent. 

I vilken omfattning har värdegrundsarbetet gjort det möjligt att skapa ett mervärde för 

kunden? (se bilaga 4, fråga 33) 

Av de anställda är det 37,9 procent som anger att värdegrundsarbetet i stor utsträckning har 

skapat ett mervärde gentemot kunden och 57,8 procent anser att värdegrunden delvis har 

kunnat skapa ett mervärde för kund. Andel anställda som anser att värdegrunden i liten skala 

har kunnat ge ett mervärde för kunderna är 4,4 procent. 

4.3.1.1 Analys Kund 

Personalen inom Funktionsstöd arbetar med kunder som har olika former av funktionshinder. 

Det centrala i arbetet är att relationen med kunderna fungerar (Ahnlund 2008, s. 65). I studien 

framkommer det att anställda anser att kunderna ges ett bra bemötande. De anställdas svar 

visar att en tredjedel anser att värdegrundsarbetet har bidragit med någon form av förbättring i 

bemötande gentemot kund. Ett flertal av de anställda anser att det inte har skett någon 

förändring eller att de är osäkra. Funktionsstöds mål (Karlstad kommun a, s. 9) är att 

kunderna ska uppleva bra kvalité och bemötas på ett bra sätt. Vilket innebär att kunderna ska 
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få uppleva att de har ett värdigt liv och välbefinnande. Alla vill bli bemött på ett bra sätt och 

vad detta innebär varierar från kund till kund. Studien visar att delar av de anställda anser att 

det har skett en förändring vilket stämmer överens med de mål som finns. Enligt Sääf 

Göranssons (2012, s. 8) kan de som arbetar inom vården agera moraliskt rätt utan att ha 

reflekterat etiskt kring bemötande och förtroende. Att förbättringspotentialen visar 

genomgående på en tredjedel är intressant då ett av målet är att värdegrunden ska ge positiva 

konsekvenser för kunderna. Studien visar att värdegrunden inte gett majoriteten av kunderna 

några positiva konsekvenser. Ledningen på Funktionsstöd har med värdegrunden inte lyckats 

skapa goda konsekvenser för alla kunder i verksamheten (Blennberger 2005, ss. 59). Detta är 

dock något som kan förbättras i framtiden för konsekvensbedömningar kan även göras i 

efterhand. 

Anställda menar att kundernas förtroende har förändrats efter det att värdegrunden infördes. 

Studien visar att nästan en tredjedel av de anställda anser att kunderna har ett bättre förtroende 

för dem än tidigare. Vilket har betydelse ur Funktionsstöds perspektiv på grund av att de 

anställda är till för Karlstadsborna och genom sitt agerande ska skapa förtroende hos 

medborgare (se bilaga 5, ss. 9). Studien visar även att en femtedel av de anställda anser att 

förtroendet förändrats negativt, vilket inte alls stämmer överens med det Funktionsstöd vill. 

Den som är funktionshindrad har rätt att få uppleva respekt som alla människor har rätt att 

kräva (Nirje 2005, s. 127). 

Studien visar att anställda anser att det har hänt något positivt med värdegrundsarbetet. 

Värdegrunden ökar kundens inflytande och skapar mervärde gentemot kund. Över en 

tredjedel av respondenterna svarar att kunderna i större utsträckning är delaktiga i beslut som 

rör deras liv. Att få ett större självbestämmande, att varje människa har rätt att få bestämma 

över sitt eget liv är tillsammans med normaliseringsprocessen viktiga bitar ur ett 

människovärdesperspektiv (Sääf, Göransson 2012, s. 10).  

Studien visar att värdegrunden har bidragit till att en del av kunderna har fått ett ökat 

inflytande enligt de anställda, men även att majoriteten av de anställda svarar att det inte har 

skett någon förändring samt att strax över en av tio medger att det har blivit ett minskat 

självbestämmande. Normaliseringsprocessen är en av grunderna i vårdarbetet (Nirje 2005, ss. 

91). Det material som finns visar inte på något som kan leda till ett minskat 

självbestämmande, utan ledningen vill med värdegrundsarbetet att självbestämmande ska öka 

hos kunderna (Karlstad kommun a, s. 4). Värdegrunden i sin nuvarande form har haft positiva 

effekter och en bidragande faktor kan vara att Funktionsstöd i sina riktlinjer ska anpassa 

verksamheten runt kundernas behov. All planering, genomföring och utvärdering ska ske 

tillsammans med kund. Kundens val, önskemål, krav och förhoppningar ska det tas hänsyn till 

så långt det är möjligt när beslut ska tas som rör kunden. Ahnlund (2008, s. 65) menar att 

kundernas och de anställdas perspektiv kan vara olika angående om hur ett bra liv ska vara 

och det finns en risk att de anställda går in och bestämmer. Funktionshindrade ska ha 

möjlighet att leva sina liv som icke funktionshindrade.  

Studien visar även att över en tredjedel medger att värdegrunden i hög grad har hjälpt till att 

skapa mervärde för kunderna. Endast en liten del anser att värdegrunden inte har gett något 

mervärde. Värdegrunden har skapat positiva effekter gentemot kunderna i verksamheten. 

Forslund (2013, s. 56) menar att i dagens samhälle är det viktigt för organisationer att skapa 

värde gentemot sina kunder. Att de anställda finns till för att skapa ett högre värde för kunden, 

att de anställda ska skapa något för kunden som den inte kan skapa själv.  
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4.3.2 Arbetsvillkor 

Arbetsvillkoren har delats in i tre områden: arbetskrav, arbetsgruppen/team och personalens 

inställning.  

4.3.2.1 Arbetskrav 

I vilken omfattning anser du att arbetet begränsar din fritid? (se bilaga 4, fråga 16) 

Resultatet visar att 49,7 procent av anställda anser att arbetet i liten skala inkräktar på den 

privata sfären. Samtidigt tycker 40,2 procent att pusslet mellan arbete och fritid delvis kan 

vara svårt att få ihop och 10,1 procent anser att arbetet i stor grad begränsar fritiden och har 

svårt att kombinera arbete och fritid. 

Värdegrunden säger att ni ska sträva efter att inom givna ramar erbjuda en vård och 

omsorg som är modern utifrån omgivningens förväntningar och krav. Hur tycker du att 

detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 17) 

En stor del av respondenterna 55,9 procent tycker att de i hög grad utför en vård som 

uppfyller de krav och förväntningar omgivningen har. En mindre del 43,2 procent anser sig 

delvis uppfylla dessa krav. Enbart 1 procent anser sig uppfylla krav och förväntningar dåligt. 

I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på pengar. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 23) 

Anställda inom Funktionsstöd menar att de har bra ordning på ekonomin på sin arbetsplats då 

83,9 procent har svarat bra. Endast 1 procent har svarat att de har en dålig ordning och 

resterande 15,2 procent har delvis ordning på ekonomin på arbetsplatsen. 

I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på papper. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 24) 

Av de anställda är det 69,3 procent som anser att de har stor ordning på administrationen. 

Ingen anställd har svarat att deras arbetsplats har dålig ordning på administrationen medan 

resterande 30,8 procent tycker att de delvis har ordning på administrationen på sin arbetsplats. 

I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på personal. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 25) 

Av respondenterna anser 75,2 procent att arbetsgrupperna i stor grad är duktiga på att planera 

bemanningen på arbetsplatsen. Samtidigt tycker 2 procent att de är dåliga på att planera 

angående personal och bemanning. Resterande 22,8 procent placerar sig i mitten på skalan. 

Påverkas du som anställd av att behöva ha ett ekonomiskt tänkande angående inköp och 

personal? (se bilaga 4, fråga 26) 

Resultatet visar att majoriteten 62,5 procent påverkas av att de måste ha ett ekonomiskt 

tänkande. Resterande 37,5 procent anser att även om de behöver ha ett ekonomiskt tänkande 

på arbetsplatsen påverkas de inte av detta. 

I vilken omfattning anser du att administrationen runt kunderna tar tid i anspråk som 

du kan använda till andra arbetsuppgifter? (se bilaga 4, fråga 27) 

Resultatet visar att de 50 procent av de anställda anser att stor del av deras tid läggs på 

administration. Av respondenterna anser 4,5 procent att administration i liten omfattning tar 

tid från kunderna. Resterande 45,5 procent anser att administration delvis tar tid som kan 

läggas på annat, dock ligger en majoritet av de 45,5 procenten på den övre medelskalan som 

gränsar till stor del. 
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4.3.2.1.1 Analys arbetskrav 

För många kan det vara svårt att få ihop kombinationen av arbete och fritid. Frågan om 

arbetstagarna anser att det är svårt att få ihop arbete och fritid är direkt kopplad till 

värdegrundskontraktet där ledningen på Funktionsstöd anser att det är verksamheten som styr 

arbetstiden. Studien visar att hälften av de anställda tycker att arbetet har en liten begränsning 

på den privata sfären. Andra hälften tycker att det finns begränsningar där cirka en av tio 

anser att det är mycket svårt att få arbete och fritid att fungera. Kunda (2006, ss. 163) skriver 

att arbetare kan ha svårt att skilja på arbetad tid och privat tid, speciellt i arbeten där det 

förekommer mycket stress. Om det finns diffusa gränsdragningar mellan arbetad tid och ledig 

tid på arbetsplatsen kan det leda till att de anställda får en negativ syn på arbetet. Det 

enhetschefer kan se över är att arbetsbelastningen och gränsdragningen blir tydlig så att de 

anställda får tid till återhämtning. I värdegrundskontraktet står det att det är verksamheten 

som styr arbetstiden, de anställda har gått med på att arbetstiden när som helst kan ändras. 

Arbetstagaren har skrivit på och förbinder sig till att arbetstiden i grunden är flytande. 

Enhetschefen5 bekräftar att det finns en önskan att anställda ska vara så flexibla som möjligt 

om behov uppstår. Enhetschefen påpekar även att anställda inte kan hoppa in på jobbet jämt 

och ständigt. Det finns en underliggande önskan att anställda ska kunna hoppa in och arbeta 

på sin lediga tid om kundens behov kräver det. Chefernas önskan om att de anställda ska vara 

flexibla kan ligga till grund för resultatet. 

Nästan häftena av de anställda anser att de inte utför den vård som motsvarar omgivningens 

krav och förväntningar. Det finns många utmaningar med att arbeta inom vården enligt 

Ahnlund (2008, s. 32) kraven är stora både utifrån och inifrån. Det är svårt att upprätthålla en 

omsorg där alla är nöjda. Studien visar att strax över hälften av de anställda anser att de i hög 

grad utför en vård som uppfyller förväntningar och krav. Det är dock få av de anställda som 

anser att de utför en vård av låg kvalitet. Många av arbetstagarna anser att det finns 

förbättringsutrymme i kvalitén på det arbete som utförs. Detta kan hänga ihop med att dagens 

vård strävar efter att vara individanpassat då samma arbetssätt inte passar hos alla kunder 

(Karlstad kommun a, s. 6). Enhetschefen6 menar att det finns svårigheter med att leva upp till 

servicegarantierna i förhållande till kunden och kundens anhöriga. Att element utifrån kan 

hindra det professionella arbetssättet. Detta stämmer överens med Ahnlunds (2008, s. 65) 

resonemang att arbete med funktionshindrade ofta är komplicerat. Det står även i 

värdegrundskontraktet att det är kundens intresse, vilja och önskemål som ska råda (se bilaga 

1, s. 3). Det kan då vara svårt att ge kunden det den vill ha, utifrån personal eller andra 

resurser som finns. Studien visar att det kan finnas målkonflikter mellan vad politiker vill lova 

och vilka resurser som ges till verksamheten vilket stämmer överens med Ellström m.fl. 

(2003, s. 78). Det finns flera intressenter som vill ha sin vilja igenom. Inte bara mellan kund 

och anställd utan det finns även anhöriga, chefer och ledning, samt politikerna som har det 

största ansvaret över vilka ekonomiska resurser som finns.  

I värdegrundskontraktet står det att anställda ska ha ordning på ekonomi, administration samt 

personal på sin arbetsplats (se bilaga 1, s. 2). Punkten är intressant då ledningen på 

Funktionsstöd genom värdegrundskontraktet har ett intresse av att anställda ska ta ansvar för 

dessa områden. Nästan nio av tio anställda anser att ansvar över ekonomin inte är något 

problem. Det ställdes även en följdfråga om anställda påverkas över att ha ett ekonomiskt 

ansvar. De anställda svarade att över sex av tio har denna inställning. Tre av fyra anser även 

att de är duktiga på att planera bemanningen på arbetsplatsen. Resultatet från studien tyder på 

att anställda inte har några direkta problem att ansvara för bemanningen på arbetsplatsen. I 

                                                 
5Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
6 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
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frågan om administrationen visar resultatet att cirka sju av tio anser att de har stor ordning och 

resten anser att de delvis har ordning. Enligt Granberg (2011, s. 192) har arbetsgrupper allt 

sedan 1970-talet fått ta ett ökat ansvar i arbetet. Ansvaret visar sig i form av att nästan två av 

tre anställda påverkas av att ha ett ekonomiskt tänkande. Det är förmodligen svårt med 

gränsdragningen i vilka ekonomiska beslut arbetstagaren själv får ta och vilka beslut som 

endast kan tas av enhetschefen. Det arbetstagarna ser som det största problemet i 

värdegrundskontraktet är inställning angående administrationen på arbetsplatsen. Sju av tio 

anser att de är duktiga med att arbeta med administrationen. Även många anställda anser att 

administrationen delvis eller till stor del tar tid som annars kan läggas på kund. 

Ansvarsområdena kan ses som lär-mekanismer där anställda får arbeta med olika former av 

problemlösning (Schein 1984). Problemlösningarna kan ge positiva bitar genom att 

arbetstagaren växer med uppgifterna, men det kan även skapa en del oro och stress ute i 

arbetsgrupperna. Ledningen sätter från början upp riktlinjer om hur uppgifter ska lösas, men 

för att undvika ångest kan de anställda hitta egna lösningar på problemen (Granberg 2008, s. 

192). Att det finns problem kring administrationen syns även i den öppna frågan. Krångliga 

system tar värdefull tid och kraft av de anställda. Det framkommer en önskan om att 

ledningen på Funktionsstöd ser över om det går att förenkla systemen kring kundernas 

administration. De anställda menar att de skulle kunna lägga mer aktiv tid på kunderna och på 

så sätt minska stressen kring administrationen. Den ökade tiden med kunderna skulle då 

förmodligen ge en ökad utveckling.  

4.3.2.2 Arbetsgruppen/team 

I vilken omfattning hjälper ni varandra i arbetsgruppen? (se bilaga 4, fråga 21) 

Av respondenterna är det 83,1 procent som anser att de i stor grad hjälps åt i arbetsgrupperna. 

Ingen anställd har svarat att de i liten grad hjälps åt. Resterande 16,9 procent anser att de 

delvis hjälps åt i arbetsgruppen. 

I vilken omfattning ger ni varandra feedback i arbetslaget? (se bilaga 4, fråga 22) 

Resultatet visar att 61,5 procent av de anställda ger varandra feedback i arbetsgrupperna. Det 

är 37,1 procent som tycker att deras arbetsgrupper delvis ger varandra feedback. Endast 1,4 

procent anser att de i liten skala ger feedback inom arbetslaget. 

Enligt värdegrundskontraktet står det att ni tar ansvar för att nå goda resultat. I vilken 

omfattning för helhetens bästa samordnar ni med andra verksamheter i ditt dagliga 

arbete? (se bilaga 4, fråga 28) 

Resultatet visar att 27,3 procent av respondenterna anser att deras arbetsgrupp i stor grad 

samordna med andra verksamheter. Av respondenterna är det 45 procent som anser att de 

delvis samordnar medan 12,4 procent tycker att de i liten skala samordnar med andra 

verksamheter.  

I vilken omfattning samverkar ni med andra verksamheter i ditt dagliga arbete? (se 

bilaga 4, fråga 29)  

Resultatet visar att 19 procent av de anställda svarat att de i liten grad samverkar med andra 

verksamheter. Av de anställda är det 24,3 procent vilka anser att de i stor grad samverkar med 

andra. Majoriteten 56,7 procent av de anställda anser att de i någorlunda grad samverkar med 

andra. 

I vilken omfattning upplever du att det finns revirtänkande mellan olika verksamheter i 

ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 30) 

Av respondenterna är det 31,7 procent som anser att det finns lite revirtänkande mellan 

verksamheterna. Hälften 50,3 procent anser att finns revirtänkande i varierande grad medan 

18 procent anser att det finns ett stort revirtänkande mellan verksamheterna.  
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4.3.2.2.1 Analys arbetsgruppen/team 

I värdegrundskontraktet står det att de anställda ska bidra till ett öppet arbetsklimat som 

främjar samarbete och dialog (se bilaga 1, s. 3). Studien visar att åtta av tio anställda anser att 

de hjälps åt i arbetsgrupperna i hög grad. Detta är positivt då medlemmar i en arbetsgrupp 

som hjälps åt bidrar till en ökad gemenskap (Erez 2009, s. 395). Enligt Erez hjälper starka 

relationer till med att arbetskamrater ser varandra som människor och inte bara som kollegor. 

Arbetet i vården kräver ofta att sysslorna delas upp inom arbetsgruppen och att samarbete 

krävs för att anställda ska kunna lösa sina arbetsuppgifter. Samarbete har även andra fördelar 

då den leder till att deltagarna i arbetsgrupperna för över kunskap och erfarenhet till varandra 

(Hansson 2005, s. 153). Det som kan hända om individer i en grupp inte tar hänsyn till andra 

utan gör vad den vill är att det blir en dålig stämning och att gruppen blir ineffektiv (Nilsson 

2010, ss. 56). Samarbete hjälper även gruppens stöd, tillit, sammanhållning och att det blir en 

effektiv kommunikation i gruppen. Det behövs en öppenhet och flexibilitet om samarbete ska 

kunna fungera. Studien visar att arbetsgrupperna på Funktionsstöd stöttar varandra i arbetet.  

Fallbeskrivningen visar att arbetsgrupperna på flera sätt har fått arbeta med feedback kring 

arbetet och arbetsuppgifterna under de värdegrundsinternat de besökt (Funktionsstöd 2014, ss. 

1). Även enhetschefen7 säger att det var bra att blanda arbetsgrupper på 

värdegrundsinternaten, då får anställda ta in och analysera nya perspektiv utifrån. Då kan 

arbetstagarna diskutera hur andra grupper arbetar och hanterar specifika problem. Utan 

feedback har de anställda svårt att ta till sig och utveckla sin egen arbetsprestation (Hackman 

& Oldman 1980 refererad av Erez M 2009, s. 390). En majoritet av de anställda på 

Funktionsstöd ger varandra hög grad av feedback men nästan 40 procent anser att de bara 

delvis ger varandra feedback. Här finns det förbättringspotential då feedback enligt Erez 

(2009, ss. 293) ger anställda en större förståelse för resultatet och ger en större egenkontroll 

över arbetsuppgifterna. Studien och fallbeskrivningen visar att ledningen kan tjäna på om 

arbetsgrupperna kan hitta nya vägar till feedback. Detta gäller både i den egna gruppen men 

även med andra arbetsgrupper. Att hitta mindre kostsamma forum skulle kunna ge positiva 

konsekvenser.  

Studien pekar på att det finns en förbättringspotential när det gäller hur arbetsgrupperna 

samordnar och samverkar med andra aktörer. Strax under hälften av de anställda anser att de 

delvis samordnar och strax över en av tio anser att de samordnar i liten grad. En av punkter i 

värdegrundskontraktet är att det finns ett öppet samverkansklimat och en god dialog från de 

som arbetar inom kommunen (se bilaga 1, s. 3). En annan viktig del med samarbete är att det 

behövs för att arbetet ska fungera effektivt och tillfredsställande (Nilsson 2010, ss. 56). Det är 

av stor vikt att man fokuserar på gruppens mål. Enligt Erez (2009, s. 395) behövs samarbete 

för att kunna lösa arbetsuppgifter. Vidare leder detta till att relationerna i gruppen växer. 

Samarbete behövs då kunderna i verksamheten har aktiviteter. Aktiviteterna kräver ofta 

samordning. Enligt studien anser var femte att de samverkar i liten grad och över hälften av de 

anställda anser att de samverkar i någon grad. Enligt Lindberg (2009, ss. 8) används 

samverkan för att möta klienters eller kunders behov och önskningar. Här finns en 

förbättringspotential eftersom anställda ska sträva efter att kunden ska vara i centrum. Enligt 

Karlstad kommuns värdegrund och Funktionsstöds värdegrundskontrakt (se bilaga 1, s. 2) är 

de anställda i Karlstads kommun till för Karlstadborna. När det gäller medicinsk vård om man 

kopplar den till vårdkedjan (Lindberg 2009, ss. 89) är det av vikt att ha kontakt med vården 

om någon av kunderna blir sjuk. Fungerar den kommunikationen vet de anställda hur de ska 

göra när kunden blivit tillräckligt frisk för att komma tillbaka till boendet. 

                                                 
7 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
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Även i frågan om det finns ett revirtänkande, finns det utvecklingspotential angående 

arbetsgruppers samarbete med andra verksamheter. När respondenternas svar jämförs med 

Ahrenfeldts (2007, ss. 14) åsikter om revirtänkande visar resultatet att många av de anställda 

anser att det finns revirtänkande mellan verksamheterna. Två av tio anser att detta 

revirtänkande är starkt. Ahrenfeldt menar att det både finns positiva och negativa sidor hos 

revirtänkandet. Finns det inget revir så är ofta gruppkänslan låg och är reviret för starkt så kan 

arbetsgrupper se andra verksamheter som ett hot. Ett visst revir behövs för att arbetsgruppen 

ska känna att den vill försvara det som är värdefullt för de (Ahrenfeldt 2007, ss. 20). Detta blir 

tydligt speciellt när arbetsgruppen står inför förändringar.  

4.3.2.3 Anställdas inställning 

I vilken omfattning känner du att dina privata värderingar stämmer överens med 

Karlstads Kommuns värdegrund? (se bilaga 4, fråga 9) 

Av anställda anser 79,8 procent att det finns en konsensus mellan sina egna värderingar och 

Karlstads kommuns värderingar. Resterande 20,2 procent anser att de delvis delar 

kommunens värdegrund.  

Enligt värdegrunden ska ni sträva efter att ert arbete har ett rikt innehåll som ger 

tillfredställelse, personlig utveckling och skaparglädje? I vilken omfattning stämmer 

detta överens med ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 20) 

Resultatet visar att 49,7 procent av respondenterna tycker att arbetet inom Funktionsstöd är 

utvecklande. De anser att arbetets natur är tillfredsställande och ger i stor grad skaparglädje. 

Av de anställda har 46,8 procent har delvis denna föreställning och endast 3,4 procent anser 

att arbetet i liten grad är utvecklande och inte ger någon skaparglädje. 

Påverkar värdegrundsarbetet din motivation på arbetet? (se bilaga 4, fråga 34) 

Hälften av de anställda anser att värdegrunden påverkar motivationen på arbetet till det bättre 

då svarsfrekvensen är 50,2 procent. De anställda som tycker att värdegrunden har påverkat 

motivationen till det sämre är 1 procent. Det är 31,1 procent som anser att den inte påverkar 

alls och 17,7 procent vet inte om värdegrunden har påverkat motivationen. 

Hur upplever du värdegrunden? (se bilaga 4, fråga 43) 

Resultatet visar att anställdas helhetsbedömning av värdegrunden är positiv då 75,8 procent 

anser att den är bra. Det är 23,6 procent som placerar sig i mitten och 0,5 procent som anser 

att den är dålig. 

4.3.2.3.1 Analys personalens inställning 

Studien visar att de anställda till stor del delar ledningens värdegrund. De anställda tar efter 

hur ledningen vill att arbetet ska utföras. Enligt Philipsson (2011, s. 39) ska värdegrunden 

fungera som en plattform. Plattformen ska visa vad som är rätt eller fel i organisationen. 

Värdegrunden är stommen i företaget och där samlas exempelvis vilka attityder som ska 

verka. Studien visar att en av fem av de anställda inte delar företagets värderingar fullt ut. 

Enligt Larsen (1998, s. 33) behöver individuella och gemensamma värderingar byggas 

samman för att bilda en identitetskänsla. Studien visar att många i personalen har liknande 

värderingar och på så sätt borde ha byggt upp en gruppnorm i hur de arbetar efter 

värdegrunden. För att de anställda ska känna att de är en kugge i maskineriet behöver alla i 

organisationen vara överens om de grundläggande värdena (Philipson 2004, s. 62). Om alla är 

överens brukar anställda vilja satsa mer på sitt arbete. Schein (1990) menar att för att skapa 

företagskultur är värdegrunden stommen i arbetet. Ledarna har ett stort ansvar i processen då 

anställda ofta identifierar sig med sin ledare.  
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Funktionsstöd har med värdegrunden lyckats öka de anställdas motivation. Motivation är 

krafter som byggs upp inifrån beroende på om arbetets natur är tillfredsställande och till 

exempel ger känslor av självständighet och välbefinnande (Hackman & Oldman 1980 

refererad av Erez M 2009, s. 390). För att ledningen på Funktionsstöd ska få motiverad 

personal kräver arbetet att anställda ska få en känsla av mening och sammanhang på sin 

arbetsplats (Ellström, m.fl. 2003, s. 55). Resultatet från frågan om arbetet skapar arbetsglädje 

och om de anställda anser att det är utvecklande visar att nästan hälften anser att arbetet i hög 

grad känns så. Andra hälften anser att bitar med arbetet skulle kunna förbättras innan den 

känslan infinner sig. Det är dock få av respondenterna som anser att skaparglädjen är låg. I 

den här studien är det svårt att peka direkt på vilka faktor som kan förbättras men det finns 

faktorer att en del av problemet kretsar runt administrationen. Några har i den öppna frågan 

påpekat svårigheter runt just administrationen då den tar tid som skulle kunna läggas på 

exempelvis utvecklingsarbete. Människor idag lever i en individualistisk tid och att pendla 

mellan självständighet och samtidigt känna delaktig i arbetet är viktiga motivationsfaktorer 

(Erez 2009, s. 393). För ledningen på Funktionsstöd borde det vara viktigt att skapa 

förutsättningar på arbetsplatsen som bidrar till att personalen känner sig motiverade och 

engagerade. Enligt studien känner cirka hälften av de anställda att värdegrunden påverkar 

motivationen till det bättre. Samtidigt svarar hälften att den inte påverkar eller att de inte vet 

om värdegrunden påverkar motivationen. Enligt Porter m.fl. (2004, ss. 603) leder det till 

mycket positivt om så många som möjligt av personalen känner ett stort engagemang. 

Engagerade anställda stannar oftare kvar på arbetsplatsen och det är inte pengarna som styr 

utan styrkan runt identifikationen till arbetsplatsen. De kan bortse från brister runt 

organisationen och känner att de vill bidra med all sin kraft till att uppfylla organisationens 

värderingar och mål. Funktionsstöd har tjänat på att anställda i större grad genom 

värdegrunden fått ett högre engagemang runt arbetet och organisationen. Enligt Forslund 

(2013, s. 185) är anställda med högt engagemang, det bästa en organisation kan ha då de i 

mindre grad behöver bli kontrollerade och inte heller är rädda för att lägga ner extra kraft. 

Även Alvesson och Willmott menar (2001, s. 3) att om en organisation bygger en identitet 

kan en ledning lättare kontrollera hur de anställda utför sitt arbete. Funktionsstöd kan med 

värdegrunden och värdegrundskontraktet kommunicera med sin personal hur de vill att den 

ska agera utåt och inåt utan att behöva lägga ner mer resurser i ledning och styrning. Detta 

syns från materialet i fallbeskrivningen (se bilaga 2, s. 2) att värdegrunden ska sätta prägel 

och ge vägledning i arbetssituationen.  

Funktionsstöd har i sitt värdegrundsarbete ökat de anställdas motivation. För de anställda 

innebär känslan av en högre motivation inte bara fördelar. Att vara en engagerad arbetstagare 

har även baksidor då arbetstagare kan försaka fördelar som bättre lön och arbetsvillkor i 

utbyte mot detta engagemang. Alvesson och Willmot (2001, s. 12) menar att det kan få en 

motsatt effekt i engagemanget när ledningar försöker utöva kontroll genom att försöka ändra 

anställdas identitet. Istället för att anställda tar till sig budskapet och får en ökad motivation 

till sitt arbete bygger de upp motstånd istället. Studien visar att risken för motstånd är låg då 

få av de anställda har en negativ syn på värdegrunden. Värdegrundskontraktet bygger en del 

av sitt budskap på vad Alvesson och Willmot (2001, s. 12) kallar att styra genom moral och 

värderingar. Bryter anställda mot kontraktet, bryter de även mot grundläggande mänskliga 

värderingar. Finns det ett stort glapp mellan vad kunden har rätt eller tror att den har rätt till 

och de resurser personalen kan ge, kan detta motsatsförhållande skapa problem. Ett tecken på 

att det kan finnas en mindre grogrund för motstånd syns dock i resultatet om de anställda 

anser att värdegrunden påverkar motivationen. Cirka hälften av de anställda anser att den har 

ökat medan andra hälften anser att den inte har ökat eller har inte skapat sig någon uppfattning 

i frågan. 



36 

 

Studien visar att anställda på Funktionsstöd tycker att det är det finns fördelar med att ha en 

värdegrund. Tre av fyra har svarat att de upplever den som bra. Studien visar också att 

Karlstads kommun har lyckats implementera värdegrunden bland de anställda på 

Funktionsstöd, att de upplever den som ett hjälpmedel. Vår studie visar att värdegrundens 

delar har tagits emot väl ute i arbetsgrupperna. Anledningen till att den mottagits på ett 

fungerande sätt är troligen att värdegrunden och arbetstagarnas personliga värderingar inte 

står långt från varandra. Mycket av värdegrunden ses som självklart av de anställda. 

Självklarheten med värdegrunden visar sig i den öppna frågan, kan inte anställda arbeta med 

kunden i fokus har man inte i vården att göra. 

Det är viktigt för kommuner att säkra framtida personalomsättning. Både att behålla den 

personal som finns men även för framtida behov. För att lyckas säkra detta behöver 

kommunen framstå som en seriös arbetsgivare (Ahnlund 2008, s. 19). Över 40 procent anser 

att de inte har fått den fortbildning som behövs för att arbeta enligt värdegrunden. 

De två värdegrundsinternaten har varit bra och intressanta enligt de anställda och kan ses i den 

öppna frågan. Det krävs mer innan de anställda känner sig bekväma med hela innehållet i 

värdegrundskontraktet. En rekommendation enligt Ahnlund (2008, ss. 68) är att det behövs 

läggas ett större fokus på de interna utbildningarna där det dagliga samspelet i arbetsgruppen 

är det som ska utvecklas. Intervjun visar att värdegrundsdiskussionen på arbetsplatsträffarna 

ibland inte tas tillvara. Enhetschefen8 säger att de regelrätt inte diskuterar värdegrunden men 

att den finns i bakgrunden. Intervjun gäller endast en enhetschef, det går inte att fastställa om 

detta arbetssätt finns hos fler enhetschefer. Det bör vara bättre att hålla diskussionerna med 

värdegrunden i fokus. Då skulle anställda bättre reflektera och kunna förbättra rutiner och 

arbetssätt (Hansson 2005, s. 98). Ledningen på Funktionsstöd kan tjäna på att hitta enkla och 

billiga alternativ till att diskutera kring värdegrunden och värdegrundsarbetet. 

För att få en djupare förståelse om vad anställda anser angående omgivningens krav och 

fortbildning är dessa frågor satta i relation till varandra (se bilaga 5, ss. 1). Resultatet har 

sedan delats upp per enhetschef för att se om det skiljer sig åt mellan de olika enhetscheferna.  
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Tabell 5. Jämförelse mellan omgivningens krav och fortbildning per chef 

Det som går att utläsa från siffrorna är att det överlag ser lite bättre ut i kvalitetsfrågan. I snitt 

                                                 
8 Enhetschef, Funktionsstöd vid Karlstad kommun intervju 14 mars 2014 
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går det att utläsa att enhetscheferna ligger över medel. Ingen av cheferna hamnar på hög nivå, 

men att en av enhetscheferna ligger precis under gränsen. Enhetschef F utmärker sig och 

ligger sämre till i båda frågorna. Omgivningens krav och utbildning är viktiga frågor att arbeta 

med för att kunna framstå som en seriös arbetsgivare men även att arbetstagarna ska kunna ha 

förutsättningar att jobba professionellt. En anledning att det ser ut så här kan vara att de 

anställda inte har fått varit delaktiga i hur resurser ska fördelas då detta är viktigt enligt 

Granberg (2011, s. 132). Det är viktigt därför att arbetstagare presterar bättre och kan lättare 

nå målen om de får vara delaktiga i vilka resurser de behöver för att uppnå sina mål. 

Resultatet visar att enhetschefer i större grad behöver diskutera hur arbetsgrupperna behöver 

utvecklas. Genom att tydliggöra ledningens syn på utbildning och hur den påverkar 

arbetsgruppen och i samförstånd utveckla en handlingsplan för utvecklingen av kunskap. 

Skulle denna handlingsplan fungera ökar möjligheten för anställda att utföra ett arbete av god 

kvalitet. Genom att inkludera anställda i fortbildningsprocessen menar Ellström m.fl. (2003, s. 

53) att ledningen därigenom kan skapa förutsättningar för engagerade anställda som kan ge 

positiva effekter på kvaliteten i arbetet. Samtidigt kan det påpekas att Funktionsstöd är en 

politisk styrd organisation där många av besluten är toppstyrda (Ellström m.fl. 2003, ss. 73). 

Problem kan uppstå då budgeten ändras och enhetscheferna plötsligt exempelvis kan få 

sparkrav. Då finns det förmodligen inte utrymme i budget till fortbildning. 

4.3.3 Verktyg 

I vilken omfattning förstår du Funktionsstöds värdegrund? (se bilaga 4, fråga 8) 

Resultatet visar att 85,7 procent av respondenterna i anser sig ha stor förståelse. Ingen av 

respondenterna anser att de har en liten förståelse för värdegrunden och övriga 14,3 procent 

anser att de förstår värdegrunden till viss del. 

I vilken omfattning anser du att du har fått den fortbildning som krävs till att kunna 

jobba enligt värdegrunden? (se bilaga 4, fråga 19) 

Resultatet visar att 53,8 procent av anställda på Funktionsstöd anser att ledningen gett den 

fortbildning som de behöver för att kunna arbeta enligt värdegrunden. Samtidigt visar 

resultatet att 41,3 procent av de anställda delvis saknar den utbildning som krävs för att helt 

kunna arbeta enligt värdegrunden. Av anställda är det 4,8 procent som anser att de saknar den 

kunskap som behövs till att arbeta enligt värdegrunden. 

Anser du att Karlstad kommun har gett dig de verktyg du behöver för att kunna ge en 

bra och jämn kvalité i det dagliga arbetet? (se bilaga 4, fråga 31) 

Resultatet visar att majoriteten 65,4 procent har svarat att de har de verktyg de behöver. Det är 

9,1 procent som anser att de inte har de verktyg de behöver och 25,5 procent är osäkra.  

I vilken omfattning tar du hjälp av värdegrunden om du hamnar i en situation som du 

inte vet hur du ska hantera? (se bilaga 4, fråga 32) 

Av respondenterna anser 24,7 procent att de använder sig av värdegrunden mycket när de 

hamnar i en situation som de inte vet hur de ska hantera. Av de anställda anser 9 procent att 

de inte tar hjälp av värdegrunden i. De resterande 66,2 procent använder sig av värdegrunden 

ibland när de hamnar i situationer som de inte vet hur de ska hantera. 

4.3.3.1 Analys verktyg 

Enligt det material som fåtts från Funktionsstöd finns det riktlinjer, policys och instruktioner 

och detta ska kompletteras med värdegrunden för att de anställda ska veta hur de ska utföra 

sitta arbete och hur de ska uppträda (Karlstad kommun 2014, s. 2). Enligt Hansson (2005, ss. 

34) startar kompetensutvecklingen vid individen. Anställda behöver känna att de får stöd för 

att kunna utvecklas och då behöver det finnas en stark känsla för organisationens uppgift och 
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mål. Här svarar respondenterna att cirka en tredjedel känner att de saknar stöd för att kunna 

utföra sitt arbete på ett bra sätt. Enligt Ellström, m.fl. (2003, ss. 34) behöver chefer ge de 

verktyg som anställda behöver. Ett fungerande arbetssätt är att arbetsgruppen pendlar mellan 

rutin och stabilitet på ena sidan. På den andra sidan är det viktigt att arbetsgruppen får tid att 

reflektera och kunna avlära de rutiner som inte fungerar. 

Studien visar att många av de anställda inom Funktionsstöd skulle kunna använda sig av 

värdegrunden i större utsträckning än vad de gör idag. Värdegrundsarbetets tanke har varit att 

forma anställda i rätt riktning (Karlstad kommun b, ss. 8). Värdegrunden ska vara en kompass 

när anställda inte vet hur de ska utföra sitt arbete. Smircich (1983, s. 339) ser kulturen som en 

variabel och fördelarna med att ha detta synsätt är att kunna göra jämförelser mellan den 

mjuka kulturen och de hårdare bitarna som exempelvis ekonomi. Det skulle bli lättare för 

Funktionsstöd att forma verksamheten i riktning mot de mjuka värden som efterfrågas i 

värdegrundskontraktet (se bilaga 1, ss. 1). Forslund (2013, ss. 131) tar upp fördelen med att se 

verksamheten som en variabel. Det blir lättare för ledningen att öka effektiviteten genom att 

manipulera kulturen. 

4.4 Resultat angående värdegrunden som styrmedel 

Anser du att din chef använder värdegrunden i vardagsarbetet? (se bilaga 4, fråga 35) 

Av respondenterna anser 97,5 procent att deras chef använder sig av värdegrunden. Det är 2,5 

procent som har svarat att chefen inte använder värdegrunden i det dagliga arbetet.  

Upplever du att du får stöd av din chef att använda värdegrunden i det dagliga arbetet? 
(se bilaga 4, fråga 36) 

Majoriteten av de anställda 88,7 procent anser att de får stöd av chefen när de använder 

värdegrunden i sitt dagliga arbete. Det är 10,3 procent som är tveksamma och 1 procent av de 

anställda anser att de inte får stöd av chefen när de använder sig av värdegrunden i det dagliga 

arbetet.  

I vilken omfattning styr värdegrunden dig i ditt dagliga arbete? (se bilaga 4, fråga 37) 

Av de anställda anser mer än hälften 57,1 procent att de är styrs av värdegrunden i det dagliga 

arbetet. Det är 1,9 procent av de anställda som inte känner sig styrda av värdegrunden. 

Resterande 40,9 procent ligger mellan de två alternativ och anser att värdegrunden delvis styr 

det dagliga arbetet.  

I vilken omfattning känner du dig kontrollerad av värdegrundskontraktet? (se bilaga 4, 

fråga 38) 

Resultatet visar att 38,8 procent i liten grad känner sig kontrollerade av 

värdegrundskontraktet. Detta betyder att majoriteten av de anställda känner sig kontrollerade i 

någon form. Av de anställda anser 47,6 procent att de är delvis kontrollerade och 13,7 procent 

känner sig i stor grad kontrollerade av värdegrundskontraktet.  

Har din chef haft medarbetarsamtal med dig? (se bilaga 4, fråga 39) 

Det är 97,1procent av de anställda har haft medarbetarsamtal med sin chef och 2,9 procent har 

inte haft något medarbetarsamtal.  

Har du skrivit under värdegrundskontraktet? (se bilaga 4, fråga 40) 

Resultatet visar större delen av de anställda 95,7 procent har skrivit under 

värdegrundskontraktet. Det är 1,4 procent som inte har skrivit under, samt att 2,9 procent inte 

kommer ihåg om de har skrivit under kontraktet.  
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Vilken form av feedback har din chef gett dig utifrån värdegrundskontraktet? (se bilaga 

4, fråga 41) 

En majoritet av de anställda 75 procent har fått positiv feedback från sin chef. Av 

respondenterna anser 14,2 procent att de fått både positiv och negativ feedback och 10,8 

procent av de anställda anser att de inte har fått någon feedback från sin chef.  

Hur du någon gång fått en tillsägelse om att du inte följt värdegrundskontraktet? (se 

bilaga 4, fråga 42) 

Av de anställda är det 99 procent som svarat att de inte fått en tillsägelse om de inte följt 

värdegrundskontraktet. Det är 1 procent som anser sig ha fått en tillsägelse för att de inte följt 

värdegrundskontraktet.  

4.4.1 Analys av värdegrunden som styrmedel 

Studien visar att enhetscheferna använder värdegrunden i styrningen av arbetet. Enligt vård- 

och omsorgsförvaltningens värdegrund (Karlstad kommun 2014, ss. 1) ska ledare inom 

enheten fungera som en förebild och både påminna de anställda och i samspel med de 

anställda utveckla värdegrundsarbetet. Kommundirektören Anna Sandborgh (2010b, s. 5) har 

gått ut med information om att ta vara på det goda och vidareutveckla det. Karlstad kommun 

vill gå vidare och bort från det gamla sättet att styra genom belöningar och bestraffningar. 

Detta stämmer överens med Granberg (2011, s. 131) som menar att organisationer mer arbetar 

efter värdegrunder. För att värdegrunden ska fungera måste de anställda förena värdegrunden 

med sitt arbete. Att arbeta med värdegrund kan även kopplas till det värdebaserade 

ledarskapet (Philipson 2004, s. 44). Det värdebaserade ledarskapet handlar om att redogöra 

för vilka värden som styr verksamheten. 

Studien visar att enhetscheferna använder sig av värdegrunden i sin kontakt med de anställda.  

Anställda anser i nästan nio fall av tio att de får de stöd av sin chef när de använder 

värdegrunden i sitt arbete. Enhetscheferna har ett stort ansvar över vilka arbetsuppgifter 

arbetsgruppen ska utföra (Philipsson 2004, s. 52). De behöver bygga upp stabila rutiner 

(Schein 2010, ss. 252). Fungerar inte rutiner är det chefens uppgift att hantera situationen. 

Enligt Schein (2010, s. 3) är den dynamiska processen mellan ledningen och de anställda en 

viktig del av ledarskapet. Philipson (2004, ss. 32) påstår att den anställde behöver mer stöd 

när det inte längre är lika regelstyrt som det varit tidigare och detta stämmer överens med det 

respondenterna svarat. Värdegrunden behövs för att de anställda inom enheten ska kunna 

arbeta åt samma håll.  

Studien visar att en majoritet av de anställda känner sig styrda av värdegrundskontraktet. 

Detta ligger i linje med att värdegrunden är ett av de styrdokument som den anställda ska 

använda sig av, för att veta hur de ska hantera olika situationer (Karlstad kommun 2014, s. 2). 

Funktionsstöd har fått fram detta budskap, det bara är 1,9 procent som inte känner sig styrda 

av värdegrunden. Värdegrunden blir en gemensam utgångspunkt så att både anställda och 

chefer vet hur de ska hantera olika situationer (Philipson 2004, ss. 32). För att få kontroll kan 

man använda sig av organisationskultur som exempelvis värderingar och symboler (Alvesson 

& Willmott 2001, s. 4). Vår studie visar att värdegrunden är en kontrollform.  

Styrning och kontroll har inte bara positiva sidor utan det finns även baksidor. Av de anställda 

uppger tre av fem att de i någon form känner sig kontrollerade av värdegrundskontraktet. 

Strax över en av tio känner sig kontrollerad i stor utsträckning. Enligt Kunda (2006, ss. 217) 

blir det vanligare att organisationer vill forma om identiteten hos de anställda. Anställda som 

vill börja arbete i organisationer ska vara beredda på att förändra sig. Fördelen med detta 

kontrollsystem är att de anställda blir engagerade och då kan organisationen ta bort andra 

kostsamma kontrollsystem. Även organisationer som i stark grad styrs utifrån efterfrågan 
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formar kontrollsystem som har baksidor för de anställda (Löfgren & Willim 2005, ss. 30). 

Organisationer har byggt upp tidssystem där anställda blir inringda när arbete finns. 

Nackdelen blir att de anställda inte vet när de kommer att vara lediga. 

Studien visar att nästan alla anställda på Funktionsstöd har skrivit under 

värdegrundskontraktet. Det är bara ett fåtal som inte har skrivit under eller inte kommer ihåg 

att de har skrivit under. En värdegrund som inte är nedskriven kallas för psykologiskt kontrakt 

(Handy 1999, ss. 45). Det innebär att det finns en tyst överenskommelse utöver 

anställningskontraktet där de anställda förbinder sig att följa informella antaganden och 

förväntningar som präglar förhållandet mellan anställd och organisationen. Funktionsstöds 

värdegrundskontrakt är av samverkansslag. Samverkan bygger på att de anställda identifierar 

sig med organisationens mål. Individen får inte bara lön utan kan ha möjlighet att påverka 

målen och hur de ska uppnås. En individ som ingår ett psykologiskt kontrakt får ge en del av 

sin frihet i utbyte mot samhörighet (Handy 1999, s. 123). Den information som kommit fram 

under undersökningens gång gör att värdegrundskontraktet kan kopplas till ett psykologiskt 

kontrakt med samverkans karaktär. Det baseras på att de anställda fått vara med att påverka 

det, men att det i detta fall inte är en tyst överenskommelse utan att den finns nedskriven. 

Studien visar att en majoritet av de anställda har fått feedback från sin chef. Feedback är en 

viktig egenskap som gör det enklare för de anställda att förstå resultatet av sitt eget beteende 

och det gör att de anställda kan ha egenkontroll (Erez 2009, ss. 293). Studien visar att få 

anställda har fått tillsägelse om de inte följt värdegrundskontraktet. Enligt Philipson (2004, s. 

41) är basen i det värdebaserat ledarskap att man inte kan förändra en människa. Men när det 

handlar om värdegrunden kan en person behöva ändra på sig själv för att den ska kunna passa 

in på arbetsplatsen. När en person får kritik kan det uppfattas som en förolämpning. Enligt 

Philipson (2004, s. 45) och Schein (2010, s. 247) kan ledare influera andra personer genom att 

belöna det beteende de vill ha och bestraffa det beteende som de inte vill ha. I det empiriska 

materialet framkom det att värdegrunden är en del som kan påverka lönesättningen. 

Lönesättning kan jämföras med ett belöningssystem som enligt Philipson (2004, s. 45) visar 

vilka handlingar som gynnar organisationen.  

4.5 Övriga synpunkter som kom fram i studien 

Övriga synpunkter behandlar den öppna frågan och har delats upp i fyra delar. Den första 

delen handlar om vilka positiva egenskaper värdegrunden har gett. I den andra delen har 

respondenterna negativa åsikter analyserats. Tredje delen behandlar hur de anställda anser att 

vardagen ser ut utifrån värdegrunden. Den sista delen tar upp vilka förändringar de anställda 

vill ska kunna genomföras genom värdegrunden och värdegrundsarbetet. 

Anställda anser att det är positivt att det finns gemensamma mål att försöka uppnå. De 

anställda tar även upp styrkorna att på internaten få träffa andra arbetsgrupper. Då har de fått 

en möjlighet att få se hur andra grupper arbetar och hur olika det ser ut i arbetsgrupperna. 

Internaten i Arvika har varit bra då arbetstagarna återkommer till fördelarna med att få se 

olika perspektiv men även att det var bra gemenskap på internatet. Till sist har anställda tagit 

upp att värdegrunden är bra och att det är bra att den används på medarbetarsamtal. Det är bra 

att som anställd bli påmind om värdegrunden ibland. 

Det har inkommit mer negativa svar än positiva i den öppna frågan. Här tas det upp att det 

finns anställda som anser att värdegrundskontraktet inkräktar på privatlivet. Anställda tar upp 

att viktiga saker i värdegrunden inte tas på allvar men preciserar inte vad de menar. 

Värdegrunden är inte balanserad i teori och praktik och har då ingen inverkan på hur 

arbetsgruppen arbetar. Det kan även uppfattas att medborgare när de läser material från 
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kommunens marknadsföring kan få alla önskemål uppfyllda. Även kritik riktat direkt mot 

enhetscheferna har uppkommit och tyngdpunkten ligger då i att cheferna inte uppfyller 

värdegrunden mot de anställda De respekterar inte arbetsrättsliga regler exempelvis 

omplaceringsrätten, men även att de använder ett icke korrekt språkbruk på sin arbetsplats när 

alla kan höra. Cheferna skulle kunna bli bättre på att leda. Andra negativa kommentarer som 

har framkommit är att värdegrunden är svår att genomföra på grund av ekonomiska beslut och 

tidspress. Slutligen anser vissa anställda att det är mycket problem runt dokumentationen runt 

kunderna då den tar mycket tid. Tiden för kund har minskat sedan värdegrundsarbetet började.  

I denna del finns sammanställningen av de verklighetsbeskrivningar anställda har tagit upp. 

Det vanligaste är att anställda anser att värdegrunden är en självklarhet om man valt detta 

yrke. Det är många som anser att de alltid har arbetat enligt värdegrunden. Värdegrunden är 

inget man lär sig utan har med sig från början. 

De förändringar anställda har framfört är att det skulle finnas forum där vikarier, visstids 

anställning och de fast anställda kunde samlas och diskutera värdegrunden. Det är alltid bra 

med olika synvinklar och åsikter. Det finns anställda som anser att värdegrunden borde ha 

presenterats lokalt och inte i form av internat. Bättre uppföljning av värdegrunden är 

återkommande både på exempelvis arbetsplatsträffar men även tillsammans med andra 

arbetsgrupper. Detta borde ske i samband med det dagliga arbetet. Vad som anses som god 

omvårdnad bör arbetas fram av organisationen och inte av brukare eller anhöriga. De anställda 

har en önskan att få diskutera mening och mål med sitt arbete på djupet. 

4.5.1 Analys av övriga synpunkter 

Studien visar att anställda har varit intresserade att få fram vad som fungerar bra respektive 

dåligt med värdegrunden. De synpunkter som inkommit har i övervägande del varit negativa. 

Kommentarerna är både av det strukturella slaget men även personliga riktade mot 

enhetscheferna. Strukturell i form av kritik riktad mot den marknadsföring vilket inriktar sig 

på befintliga och nya kunder. Ofta väljer organisationer värden som är motsägelsefulla då blir 

det svårt för de anställda att veta hur de ska göra eller vara (Schein 2010, ss. 247). Det de 

anställda då gör är att titta på hur arbetskamrater utför sitt arbete i olika situationer.  

Det är svårt tidsmässigt att kunna jobba enligt värdegrunderna speciellt de punkter som är 

riktade mot kund. Det positiva har varit att anställda har kunnat diskutera värdegrunden med 

andra arbetsgrupper och på så sätt fått nya infallsvinklar. Fördelen med att få samlas med 

andra arbetsgrupper borde infalla oftare menar anställda. De anställda behöver få utrymme till 

att analysera verkligheten runt arbetet (Ahnlund 2008, s. 33). Detta görs genom att kombinera 

kompetensen med praktiska moment helst i samverkan med andra i organisationen.  

Värdegrunden är för många av de som valt yrkesinriktningen en självklarhet. Resultatet från 

den öppna frågan speglar denna inställning. De anställda försöker ha kunden i centrum men 

uppgifterna och ansvarsområdena på arbetsplatserna gör att tiden för att uppnå detta inte 

finns.  
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5. Sammanfattning och diskussion 

I sammanfattningen tar vi först upp vilket syfte vi har haft vilken typ av studie vi har 

genomfört. Sedan kommer slutsatserna och där tar vi upp svaren på våra forskningsfrågor. 

Efter slutsatserna följer diskussionen, där vi redogör våra tankar om studien. Avslutningsvis 

kommer det ett avsnitt om fortsatt forskning. 

5. 1 Slutsatser 

Den här studien berör ett värdegrundsarbete inom Funktionsstöd i Karlstad kommun. Syftet 

med studien har varit att ta reda på hur värdegrundsarbetet har implementerats och om 

värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. För att besvara syftet har fyra frågor utarbetats. 

 Hur har värdegrunden implementerats? 

 Påverkar värdegrunden det dagliga arbetet? 

 Används värdegrunden som styrmedel av enhetscheferna? 

 Finns det några negativa sidor med värdegrunden? 

Studien är en kvantitativ studie, där data insamlats via enkäter som delats ut till 316 anställda 

inom Funktionsstöd i Karlstad kommun. För att analysera materialet och öka kunskapen om 

värdegrundsarbetet inom Funktionsstöd använder vi teorier om organisationskultur, kultur 

som styrform och kultur som förhållningssätt. Närmast redogör vi för studiens fyra 

frågeställningar. 

5.1.1 Hur har värdegrunden implementerats? 

Slutsatsen är att Funktionsstöd inom Karlstad kommun har följt de riktlinjer som finns för att 

skapa det goda förändringsarbetet. Implementeringen av värdegrundsarbetet började med att 

enhetscheferna inom funktionsstöd informerade de anställda om att en värdegrund skulle 

införas. Det första informationsmötet har följts upp med två värdegrundsinternat åren 2011 

och 2014. På det första internatet fick de anställda diskutera vad värdegrunden innebar för 

dem och utifrån vad som diskuterats skapades värdegrundskontraktet för Funktionsstöd. 

Enhetscheferna klarade av att ge en positiv bild av värdegrunden från början. De anställda 

förstår Karlstads kommuns vision. Även om besluten kommer från toppen har de anställda 

fått vara med och bestämma innehållet i värdegrunden. Värdegrunden har genomförts på ett 

sådant sätt att alla har haft möjlighet att känna sig delaktiga. 

När en organisation ska genomgå en förändring är det viktigt att sammanfläta de anställdas 

syn med de värden organisationen har. Detta gäller speciellt i organisationer där huvuddelen 

av arbetet kretsar kring etiska värden. Det som upptäckts är att värdegrunden från början var 

ett politiskt beslut. Det är ett toppstyrt beslut som ligger till grund till att Funktionsstöd har 

påbörjat värdegrundsarbetet. Ändå har ledningen på Funktionsstöd kunnat anpassa in 

värdegrunden på ett bra sätt i verksamheten.  

5.1.2 Påverkar värdegrunden det dagliga arbetet? 

Slutsatsen är att värdegrunden i det dagliga arbetet påverkar både positivt och negativt En stor 

del av de anställdas dagliga arbete utspelar sig tillsammans med kunderna inom 

verksamheten. Det har skett förbättringar mot kunderna i verksamheten i hur de blir bemötta. 

När det handlar om kundernas förtroende finns det delade meningar bland de anställda. 

Anställda anser att vissa av kunderna hos Funktionsstöd genom värdegrundsarbetet fått vara 
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med och fatta mer beslut än tidigare. Kunderna har enligt de anställda även fått ett ökat 

mervärde. Dock har majoriteten av de anställda påstått att det inte har skett några förbättringar 

mot kund. Det råder konsensus bland de anställda att administration runt kunderna tar tid som 

de skulle vilja lägga på andra arbetsuppgifter. De anställda anser att de hjälps åt och ger 

varandra feedback i arbetslaget. Samarbetet i arbetsgrupperna visar att det goda 

revirtänkandet finns. När det handlar om samordning och samverkan finns det 

förbättringspotential. Det dagliga arbetet ger för majoriteten av anställda tillfredsställelse, 

personlig utveckling och skaparglädje. De anställda upplever värdegrunden som positiv vilket 

hänger ihop med inställningen till sitt arbete. De anställda anser att många delar av 

värdegrunden är självklar när man arbetar inom omsorgen.  

5.1.3 Används värdegrunden som styrmedel av enhetscheferna? 

Slutsatsen är att enhetscheferna på Funktionsstöd styr med hjälp av värdegrunden. De 

anställda uppger att de har stort stöd i att använda värdegrunden i arbetet. Cheferna använder 

kontinuerligt värdegrunden i kontakten med de anställda och som feedback verktyg. Anställda 

känner sig kontrollerade av värdegrundskontraktet och det styr arbetet. Det framkommer även 

att de anställda har fått negativ feedback om de inte följt värdegrundskontraktet.  

5.1.4 Finns det några negativa sidor med värdegrunden? 

Slutsatsen är att det finns negativa sidor med värdegrunden. Anställda känner sig 

kontrollerade av värdegrundskontraktet. Värdegrundskontraktet formar identiteten och 

tankesättet hos de anställda till att följa vissa mönster och handlingar. En av värdegrundens 

negativa sidor är att anställda har svårighet att få ihop arbete och fritid. Det finns indikatorer 

på att anställda ska vara så flexibla som möjligt runt arbetstiden. Ett för starkt revirtänkande 

har en negativ sida när den leder till att de olika arbetsgrupperna inte samverkar.  

5.2 Diskussion 

Ledningen på Funktionsstöd har implementerat värdegrunden på ett bra sätt i verksamheten. 

En anledning till att resultatet ser bra ut enligt oss är att kommunledningen kan ha använt sig 

av ett arbetssätt som har varit transparent och lätt att omforma. Vi styrker detta argument med 

att Funktionsstöd ligger i tredje led från huvudkällan. En annan orsak kan vara att budskapet 

varit självklart från början och ingen stor ansträngning har behövts göras från de anställdas 

sida. Samsynen på värdegrunden kan bero på att det är vissa personer som söker sig till 

vården och de vill att kunderna i verksamheten ska ha det så bra som möjligt.  

Enligt enhetschefen är värdegrundskontraktet helt och hållet tillverkat av de anställda. Alla 

anställda håller inte med om detta. Vi tror att detta kan baseras på att enhetscheferna inte har 

informerat om att värdegrunden ska resultera i ett värdegrundskontrakt som ska skrivas under, 

utan att det hände och de anställda blev ställda inför fullbordat faktum. Vi tror även att det 

kan bero på att det finns anställda som inte varit delaktiga i diskussionen när värdegrunden 

skapades. Dessutom var enhetscheferna med och styrde riktningen på det som skulle 

diskuteras.  

Vi tror att det är svårt för enhetschefer att hinna med att arbeta med arbetsgrupperna i den 

mån det behövs. Enhetscheferna har många anställda under sig och det enda riktiga forum där 

hela arbetsgruppen träffas är på arbetsplatsträffarna. Arbetsplatsträffarna skulle kunna ske 

oftare eller vara längre så att cheferna får mer tid med de anställda. Planeringsdagar med 

andra arbetsgrupper är också ett bra arbetssätt för att öka utveckling och motivation och då 

öka arbetsglädjen ute i arbetsgrupperna. Det vi såg var att arbetsgrupper inte bara ska 
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diskutera med varandra, utan det är även viktigt att få diskutera med andra arbetsgrupper. Vi 

anser att ledning bör hitta former där arbetsgrupper kan träffas.  

Vi blir nyfikna på varför värdegrundsarbetet i vissa fall kan leda till ett minskat 

självbestämmande för kunderna. Det kan ju vara så enkelt att det har kommit in fler kunder i 

verksamheten vilka har svårt att vara aktivt delaktiga. Resultatet kan även bero på den ökade 

administrationen runt kunderna som de anställda måste lägga tid på. Ledningen borde se över 

om strukturen och rutinen kring administrationen kan vara anledning till att vissa kunder inte 

är tillräckligt delaktiga i beslut.  

Det behöver också till förbättringsåtgärder gällande samverkan. Detta behövs med tanke på de 

kunder som Funktionsstöd har och de särskilda behov som finns. För att tillgodose särskilda 

behov, behöver samverkan runt kunden förbättras. Det är viktigt att det finns bra samverkan 

mellan de olika aktörer som finns i kundens omgivning, men även bättre samverkan mellan 

enheterna på Funktionsstöd. Det krävs en samsyn genom hela Funktionsstöd för att hitta 

lösningar för kundens bästa.  

Orsakerna till att anställda inte använder värdegrunden i stor omfattning kan vara både 

positivt och negativt. Värdegrunden kan ha implementerats så bra att många av de anställda 

inte behöver vända sig till den. Värdegrunden kan vara svår att förstå och inte ger bra stöd i 

specifika situationer. Vi är medvetna om att det finns material på kommunens intranät som 

visar hur de anställda ska göra i vissa situationer. Det kan finnas anställda som inte känner till 

materialet eller hur de ska söka i systemet. Av erfarenhet från omsorgen vet vi att det sällan 

finns tid att sitta och läsa det material som finns, utan anställda hoppas att arbetet kommer att 

fungera ändå. 

Majoriteten av de anställda på Funktionsstöd anser att de styrs helt eller delvis av 

värdegrunden. Enhetscheferna arbetar utifrån värdegrunderna och är duktiga på att ge stöd till 

sina anställda. Feedback behövs för att anställda ska veta om de har gjort rätt eller fel. Det är 

få anställda som fått negativ feedback, därför anser vi att cheferna förmodligen borde bli lite 

bättre på att ge negativ feedback. Vi menar inte att de ska bli negativa för sakens skull, utan 

att det kan behövas ges mer konstruktiv kritik. En möjlig arena för cheferna kan vara att 

använda medarbetarsamtalet mer grundligt genom att tydligare koppla arbetet till 

värdegrunden och diskutera de bitar som kan förbättras.  

Det är även viktigt att ledningen på Funktionsstöd har en diskussion om varför de anställda 

känner sig kontrollerade av värdegrundskontraktet. Att kontrollera kulturen på en arbetsplats 

kan ha baksidor. Organisationer hittar former till att få ut det lilla extra av de anställda. Vi 

upplever att de anställda har glömts bort i värdegrundsarbetet. Fokus ligger på kunderna och 

på verksamheten i stort. Om de anställda kan se fördelarna med vad värdegrunden kan ge den 

personliga utvecklingen skulle det kunna förbättra arbetsglädjen. 

För att fortsätta i en positiv riktning så behöver värdegrunden ständigt diskuteras. Det pratas 

inte specifikt om att något ska diskuteras utifrån värdegrunden utan den ligger i bakgrunden. 

Att inte specifikt prata om värdegrunden kan leda till att de anställda inte alltid förstår att det 

är värdegrunden som diskuteras. Vi vet inte om detta är generellt för hela Funktionsstöd men 

vill ge rekommendationen att benämna värdegrunden och värdegrundskontraktet på 

exempelvis arbetsplatsträffarna då detta är ett forum där hela arbetsgruppen är samlad. Det är 

bra om förändringsarbetet ger frukt i framtiden och inte försvinner in i periferin.  

Det kan även upplevas att det finns ett motsatsförhållande mellan vad kunden har rätt till och 

vilka resurser arbetsplatserna har. I värdegrundskontraktet står det att det är kundens vilja, 

intresse och önskemål som gäller. Kraven kan vara svåra att uppfylla och kan leda till att 
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relationen mellan anställd och kund försämras. Det kan vara detta motsatsförhållande som har 

bidragit till att vissa anställda inte delar Funktionsstöds värdegrund fullt ut. Känner anställda 

att resurserna inte finns kan det påverka arbetsglädjen negativt. Även administrationen 

påverkar enligt de anställda kunderna negativt. Skulle administrationen kring kunderna 

förenklas skulle de anställda kunna lägga mer kraft på utvecklingsarbete. Även 

arbetsgruppernas starka revir kan påverka kundernas intressen negativt. Därför behöver 

arbetsgrupperna träffas för att diskutera det goda samarbetet. 

5.2.1 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi sett flera delar som det skulle gå att forska vidare om. De 

punkterna är: 

 Studier om relationen mellan bemötande och förtroende hos kunder med olika former 

av funktionshinder. 

 En fördjupning i värdegrundens delar och undersöka vilka som är bra och vilka som är 

mindre bra.  

 Kan värdegrundsarbetet leda till bättre status och arbetsvillkor på sikt?  

 Kan en anställd leva upp till alla de delar som finns i värdegrundskontraktet? 
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Bilaga 1 Värdegrundskontraktet
 

 

 
 

VÄRDEGRUNDSKONTRAKT 
 

FUNKTIONSSTÖD 

Varje dag bidrar vi inom kommunens 

funktionsstöd till att våra kunder känner 

sig nöjda och trygga. 

 

 Vi är måna om att våra kunder ska 

kunna leva ett så bra liv som möjligt.  

 

Vår verksamhet fungerar väl men vi 

måste hela tiden sträva efter att bli ännu 

bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi når goda resultat 
Vi tar ansvar för att nå goda resultat i alla 
verksamheter. Vi samordnar, samverkar och 
undviker revirtänkande för helhetens bästa. 

Därför ska jag: 

 vara professionell dvs ta på mig min 
yrkesroll och hålla mig till uppdraget 

 skilja på arbete och privatliv och vara 
saklig utan personlig värdering 

 vara öppen för samarbete med andra 
arbetslag, enheter och verksamheter 
med fokus på individen 

 ha som målsättning att leverera en 
jämn och god kvalitet 

 ha förståelse för våra olika roller och 
arbetsuppgifter i verksamheten. 

 vara lyhörd och samarbeta med andra 
för att uppnå en god stämning och en 
positiv utveckling.  

 

 

Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Personnummer 
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Vi är en kommun i gott skick 
Vi har ordning på pengar, papper och personal 

Därför ska jag: 

 tänka på att jag i min yrkesroll är 
kommunens ambassadör 

 vara medveten om att 
verksamhetens behov styr min 
arbetstid, mitt arbetssätt och mina 
arbetsuppgifter 

 arbeta för att genomförandeplanen 
ska vara det centrala dokumentet 
för allt utförande av insatser mot 
kund.  

 hushålla med ekonomin samt 
nyttja och fördela personalresurser 

 följa fattade beslut samt följa de 
instruktioner, riktlinjer, mål och 
policys som finns i förvaltningen 
samt alltid anmäla brister i 
verksamheten enligt förvaltningens 
rutiner. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vi är till för Karlstadsborna 
Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas 
bästa för ögonen, genom vårt agerande skapar vi 
förtroende hos våra kunder. 
 

Därför skall jag: 

 arbeta strukturerat och 
reflekterande kring kunden samt 
arbeta med dokumentation och 
uppdatering   

 alltid besvara telefonsamtal, mail 
osv med arbetsplats samt för- och 
efternamn  

 samarbeta med kundens nätverk 
och samtidigt reflektera över vilka 
uppgifter jag lämnar ut till 
kollegor, kundens anhöriga eller 
god man  

 vara personlig men inte privat, 
inte prata om privata relationer, 
ok att prata om vardagliga saker 
så som, sett på film, plocka 
svamp etc 

 värna om integriteten, belasta inte 
kunden med dina egna problem.  

 ständigt arbeta med mitt sätt att 
uppträda så alla i min omgivning 
känner sig väl bemötta  
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Vi ser framåt och utvecklar vår 
verksamhet 
Vi strävar efter att inom givna ramar erbjuda en vård 
och omsorg som är modern utifrån omgivningens 
förväntningar och krav 
 

Därför ska jag: 

 vara närvarande och fokuserad på 
kundens behov och förutsättningar, 
det är kundens intresse, vilja och 
önskemål som gäller  

 vara delaktig i att arbeta upp rutiner 
som skapar trygghet, tydlighet och lugn 

 dela med mig av min kunskap och 
erfarenhet, och ta del av andras 

 ta emot synpunkter och hantera dem 
enligt de instruktioner som finns samt 
se dem som en möjlighet till kvalitets-
utveckling av verksamheten 

 delta aktivt på de utbildningar och 
fortbildningar som erbjuds och 
använda kunskaperna i mitt dagliga 
arbete 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vi genomför vårt uppdrag med 
engagemang 
Vi strävar efter att vårt arbete har ett rikt innehåll 
som ger oss tillfredställelse, personlig utveckling och 
skapar arbetsglädje 

Därför ska jag: 

 bidra till ett öppet arbetsklimat som 
främjar gott samarbete och god dialog 

 stötta och hjälpa mina arbets-
kamrater och ta vara på den 
kompetens som finns i arbetslaget  

 prata med personer i min omgivning, 
inte om dem 

 ta ett eget ansvar i arbetslaget för att 
arbetet blir utfört 

 berömma min arbetskamrat inför 
andra, ge konstruktiv kritik i enrum  

 
 
 
 

 
 

 

 



1 

 

 

Bilaga 2 Följebrev 
Till dig som arbetar inom funktionsstöd 

Hej vi heter Daniel Åman och Therese Svedlund och läser sista terminen på 

Personal och arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet. Vi skriver en c-

uppsats om hur ledningen på funktionsstöd har arbetat med värdegrunden. Detta 

frågeformulär delas ut till alla medarbetare som har en tillsvidareanställning 

inom funktionsstöd. Vi vill veta er syn på hur värdegrunden och 

värdegrundsarbetet har arbetats fram och hur den hjälper er i det dagliga arbetet. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men ju fler ni är som svarar desto bättre 

kvalitet blir det på undersökningen. Det är era svar som för forskningen framåt 

på detta område samt att ledningen på funktionsstöd kan se vad som är bra och 

vad som kanske borde ha gjorts bättre med värdegrundsarbetet. Innan ni börjar 

fylla i enkäten så vill vi att er chef lämnar rummet och återkommer när ni är 

klara. 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt du kommer inte skriva ditt 

namn på enkäten. När du är klar så lägg tillbaka enkäten i kuvertet den sista som 

lägger i enkäten slickar och stänger igen kuvertet. Anledningen till detta är att 

ingen förutom vi ska ta del av svaren.  

Försök att svara så fullständigt som möjligt genom att ringa in det 

svarsalternativ som passar bäst på alla frågor finns inget svarsalternativ så vill vi 

att du själv fyller i svaret.  

Tack för din medverkan  
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Bilaga 3 enkät 
1. Ditt kön? 

 Man Kvinna 

 

2. Din ålder? 

 

3. Vem är din chef? 

 

 

4. Var arbetar du? 

 

 

5. Hur länge har du varit anställd inom Funktionsstöd? 

      

6. Vilka värdegrundsinternat har du varit med på? 

 Inget 2011 2014 Båda 

 

7. Känner du till Karlstad kommuns vision? 

 Ja  Nej 

 

8. I vilken omfattning förstår du funktionsstöds värdegrund? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

9. I vilken omfattning känner du att dina privata värderingar stämmer överens med 

Karlstads Kommuns värdegrund?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

10. Vad hade du för inställning till värdegrundsarbetet när du hörde talas om det från 

början? 

 Positiv Negativ Spelade ingen roll 

 

11. Har du varit delaktig att utforma innehållet i värdegrundskontraktet? 

 Ja Nej Var ej anställd för 3 år sedan.  
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12. Enligt värdegrunden ska ni ge kunderna ett gott bemötande i vilken omfattning 

stämmer detta?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

13. Känner du att värdegrunden har förändrat ditt bemötande mot era kunder i det dagliga 

arbetet?  

 

Ja till det bättre Ja till det sämre Ingen förändring Vet ej

  

14. I vilken omfattning har värdegrunden hjälpt dig att skapa förtroende hos era kunder i 

det dagliga arbetet? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

15. Hur upplever du att kundernas förtroende har förändrats efter att värdegrundsarbetet 

påbörjades? 

  

Ja till det bättre          Ja till det sämre       Nej    Osäker                                 

 

16. I vilken omfattning  anser du att arbetet begränsar din fritid?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

17. Värdegrunden säger att ni ska sträva efter att inom givna ramar erbjuda en vård och 

omsorg som är modern utifrån omgivningens förväntningar och krav. Hur tycker du 

att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Dåligt      Bra 

 

18. Av värdegrunden framgår det att det är kundens intresse, vilja och önskemål som 

gäller. Anser du att kunden är med och fattar mer beslut än tidigare? 

  

         Ja Nej Lika som innan 

19. I vilken omfattning anser du att du har fått den fortbildning som krävs till att kunna 

jobba enligt värdegrunden? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 
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20. Enligt värdegrunden ska ni sträva efter att ert arbete har ett rikt innehåll som ger 

tillfredställelse, personlig utveckling och skaparglädje? I vilken omfattning stämmer 

detta överens med ditt dagliga arbete? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

21. I vilken omfattning hjälper ni varandra i arbetsgruppen? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

22. I vilken omfattning  ger ni varandra feedback i arbetslaget? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

23. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på pengar. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Dåligt      Bra 

 

24. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på papper. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Dåligt      Bra 

 

25. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni ska ha ordning på personal. Hur 

tycker du att detta stämmer överens med ditt dagliga arbete? 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Dåligt      Bra 

 

26. Påverkas du som anställd av att behöva ha ett ekonomiskt tänkande angående inköp 

och personal? 

 

 Ja             Nej  Inte alls  
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27. I vilken omfattning anser du att administrationen runt kunderna tar  tid i anspråk som 

du kan använda till andra arbetsuppgifter? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

28. Enligt värdegrundskontraktet står det att ni tar ansvar för att nå goda resultat. I vilken 

omfattning för helhetens bästa samordnar ni med andra verksamheter i ditt dagliga 

arbete?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Liten      Stor 

 

 

29. I vilken omfattning samverkar ni med andra verksamheter i ditt dagliga arbete?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

30. I vilken omfattning upplever du att det finns ett revirtänkande mellan olika 

verksamheter i ditt dagliga arbete?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

31. Anser du att Karlstad kommun har gett dig de verktyg du behöver för att kunna ge en 

bra och jämn kvalité i det dagliga arbetet? 

 

 Ja      Nej      Osäker 

 

32.  I vilken omfattning tar du hjälp av värdegrunden om du hamnar i en situation som du 

inte vet hur du ska hantera? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls      Mycket 

 

33. I vilken omfattning har värdegrundsarbetet gjort det möjligt att skapa ett mervärde för 

kunden? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 
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34. Påverkar värdegrundsarbetet din motivation på arbetet? 

 

 

Ja till det bätt re Ja till det sämre   Inte alls  Vet ej

  

Anser du att din chef använder värdegrunden i vardagsarbetet? 

 

 Ja              Nej 

 

35. Upplever du att du får stöd av din chef att använda värdegrunden i det dagliga 

arbetet? 

 

 Ja  Nej Tveksam 

 

36. I vilken omfattning styr värdegrunden dig i ditt dagliga arbete? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

37. I vilken omfattning känner du dig kontrollerad av värdegrundskontraktet?

  

1 2 3 4 5 6 7 

Liten      Stor 

 

38. Har din chef haft medarbetarsamtal med dig? 

 

Ja                             Nej 

 

39. Har du skrivit under värdegrundskontraktet? 

 

Ja                            Nej                     Vet ej 

 

40. Vilken form av feedback har din chef gett dig utifrån värdegrundskontraktet? 

Positiv             Negativ              Både och                   Ingen alls  

 

41. Hur du någon gång fått en tillsägelse om att du inte följt värdegrundskontraktet? 

 Ja  Nej 

 

42. Hur upplever du värdegrunden? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Dålig      Bra 

 

43. Har du några övriga synpunkter på värdegrunden eller värdegrundsarbetet så tar vi 

tacksamt emot dem: 
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Bilaga 4 Frekvenstabeller 
 

Fråga 1. Ditt kön? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 43 20,5 20,5 20,5 

Kvinna 167 79,5 79,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

Fråga 2. Din Ålder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20-30 år 7 3,3 3,4 3,4 

31-40 år 38 18,1 18,6 22,1 

41-50 år 74 35,2 36,3 58,3 

51-67 år 85 40,5 41,7 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing System 6 2,9   

Total 210 100,0   

Fråga 3. Vem är din chef? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 24 11,4 11,4 11,4 

B 32 15,2 15,2 26,7 

C 30 14,3 14,3 41,0 

D 20 9,5 9,5 50,5 

E 24 11,4 11,4 61,9 

F 25 11,9 11,9 73,8 

G 26 12,4 12,4 86,2 

H 11 5,2 5,2 91,4 

I 18 8,6 8,6 100,0 

Total 210 100,0 100,0  
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Fråga 5. Hur länge har du varit anställd hos Funktionsstöd? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-4 år 10 4,8 5,0 5,0 

5-8 år 27 12,9 13,4 18,3 

9-15 år 79 37,6 39,1 57,4 

16-44 år 86 41,0 42,6 100,0 

Total 202 96,2 100,0  

Missing System 8 3,8   

Total 210 100,0   

Fråga 6. Vilka värdegrundsinternat har du varit med på? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inget 3 1,4 1,4 1,4 

2011 5 2,4 2,4 3,8 

2014 20 9,5 9,6 13,4 

Båda 181 86,2 86,6 100,0 

Total 209 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 210 100,0   

Fråga 7. Känner du till Karlstad kommuns vision 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 206 98,1 98,6 98,6 

Nej 3 1,4 1,4 100,0 

Total 209 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 210 100,0   
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Fråga 8. I vilken omfattning förstår du funktionsstöds 

värdegrund? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 ,5 ,5 ,5 

4 3 1,4 1,4 1,9 

5 26 12,4 12,4 14,3 

6 76 36,2 36,2 50,5 

7 Stor 104 49,5 49,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

Fråga 9. I vilken omfattning känner du att dina privata 

värderingar stämmer överens med Karlstads Kommuns 

värdegrund? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 ,5 ,5 ,5 

4 9 4,3 4,3 4,8 

5 32 15,2 15,4 20,2 

6 94 44,8 45,2 65,4 

7 Stor 72 34,3 34,6 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing System 2 1,0   

Total 210 100,0   

 

Fråga 10. Vad hade du för inställning till värdegrundsarbetet när du 

hörde talas om det från början? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Positiv 174 82,9 82,9 82,9 

Negativ 2 1,0 1,0 83,8 

Spelade ingen roll 34 16,2 16,2 100,0 

Total 210 100,0 100,0  
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Fråga 11. Har du varit delaktig i att utforma innehållet i 

värdegrundskontraktet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 138 65,7 69,0 69,0 

Nej 57 27,1 28,5 97,5 

Var ej anställd för tre år 

sedan 
5 2,4 2,5 100,0 

Total 200 95,2 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 9 4,3   

Total 10 4,8   

Total 210 100,0   

Fråga 12.  Enligt värdegrunden ska ni ge kunderna ett gott 

bemötande i vilken omfattning stämmer detta? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4 2 1,0 1,0 1,0 

5 9 4,3 4,3 5,3 

6 59 28,1 28,5 33,8 

7 Stor 137 65,2 66,2 100,0 

Total 207 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 210 100,0   

Fråga 13. Känner du att värdegrunden har förändrat ditt bemötande 

mot era kunder i det dagliga arbetet?Har värdegrunden förändrat ditt 

bemötande 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja till det bättre 69 32,9 33,2 33,2 

Ja till det sämre 2 1,0 1,0 34,1 

Ingen förändring 121 57,6 58,2 92,3 

Vet ej 16 7,6 7,7 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing System 2 1,0   

Total 210 100,0   
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Fråga 14. I vilken omfattning har värdegrunden hjälpt dig att 

skapa förtroende hos era kunder i det dagliga arbetet? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 11 5,2 5,5 5,5 

2 3 1,4 1,5 7,0 

3 9 4,3 4,5 11,4 

4 42 20,0 20,9 32,3 

5 48 22,9 23,9 56,2 

6 61 29,0 30,3 86,6 

7 Stor 27 12,9 13,4 100,0 

Total 201 95,7 100,0  

Missing System 9 4,3   

Total 210 100,0   

Fråga 15. Hur upplever du att kundernas förtroende har förändrats 

efter att värdegrundsarbetet påbörjades?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja till det bättre 57 27,1 28,2 28,2 

Nej 41 19,5 20,3 48,5 

Osäker 104 49,5 51,5 100,0 

Total 202 96,2 100,0  

Missing System 8 3,8   

Total 210 100,0   
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Fråga 16. I vilken omfattning anser du att arbetet begränsar din 

fritid? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 63 30,0 30,4 30,4 

2 40 19,0 19,3 49,8 

3 26 12,4 12,6 62,3 

4 25 11,9 12,1 74,4 

5 32 15,2 15,5 89,9 

6 11 5,2 5,3 95,2 

7 Stor 10 4,8 4,8 100,0 

Total 207 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 210 100,0   

Fråga 17. Värdegrunden säger att ni ska sträva efter att inom 

givna ramar erbjuda en vård och omsorg som är modern utifrån 

omgivningens förväntningar och krav. Hur tycker du att detta 

stämmer överens med ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Dåligt 1 ,5 ,5 ,5 

2 1 ,5 ,5 1,0 

3 7 3,3 3,4 4,4 

4 28 13,3 13,6 18,0 

5 54 25,7 26,2 44,2 

6 65 31,0 31,6 75,7 

7 Bra 50 23,8 24,3 100,0 

Total 206 98,1 100,0  

Missing System 4 1,9   

Total 210 100,0   
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Fråga 18. Av värdegrunden framgår det att det är kundens intresse, 

vilja och önskemål som gäller. Anser du att kunden är med och fattar 

mer beslut än tidigare? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 65 31,0 31,9 31,9 

Nej 26 12,4 12,7 44,6 

Lika som innan 113 53,8 55,4 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing 

99 2 1,0   

System 4 1,9   

Total 6 2,9   

Total 210 100,0   

Fråga 19. I vilken omfattning anser du att du har fått den 

fortbildning som krävs till att kunna jobba enligt värdegrunden? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 3 1,4 1,4 1,4 

2 7 3,3 3,4 4,8 

3 5 2,4 2,4 7,2 

4 24 11,4 11,5 18,8 

5 57 27,1 27,4 46,2 

6 71 33,8 34,1 80,3 

7 Stor 41 19,5 19,7 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 1 ,5   

Total 2 1,0   

Total 210 100,0   



8 

 

 

 

Fråga 20. Enligt värdegrunden ska ni sträva efter att ert arbete 

har ett rikt innehåll som ger tillfredställelse, personlig utveckling 

och skaparglädje? I vilken omfattning stämmer detta överens 

med ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 1 ,5 ,5 ,5 

2 6 2,9 2,9 3,4 

3 7 3,3 3,4 6,8 

4 25 11,9 12,2 19,0 

5 64 30,5 31,2 50,2 

6 73 34,8 35,6 85,9 

7 Stor 29 13,8 14,1 100,0 

Total 205 97,6 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 4 1,9   

Total 5 2,4   

Total 210 100,0   

Fråga 21. I vilken omfattning hjälper ni varandra i 

arbetsgruppen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 ,5 ,5 ,5 

4 11 5,2 5,3 5,8 

5 23 11,0 11,1 16,9 

6 62 29,5 30,0 46,9 

7 Stor 110 52,4 53,1 100,0 

Total 207 98,6 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 2 1,0   

Total 3 1,4   

Total 210 100,0   
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Fråga 22. I vilken omfattning ger ni varandra feedback i 

arbetslaget? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 1,4 1,4 1,4 

3 12 5,7 5,8 7,2 

4 23 11,0 11,1 18,3 

5 42 20,0 20,2 38,5 

6 72 34,3 34,6 73,1 

7 Stor 56 26,7 26,9 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 1 ,5   

Total 2 1,0   

Total 210 100,0   

Fråga 23. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni 

ska ha ordning på pengar. Hur tycker du att detta stämmer 

överens med ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 1,0 1,0 1,0 

3 2 1,0 1,0 2,0 

4 10 4,8 4,9 6,9 

5 19 9,0 9,3 16,2 

6 65 31,0 31,9 48,0 

7 Bra 106 50,5 52,0 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing System 6 2,9   

Total 210 100,0   
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Fråga 24. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni 

ska ha ordning på papper. Hur tycker du att detta stämmer 

överens med ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 3 1,4 1,4 1,4 

4 17 8,1 8,2 9,6 

5 44 21,0 21,2 30,8 

6 79 37,6 38,0 68,8 

7 Bra 65 31,0 31,3 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing System 2 1,0   

Total 210 100,0   

Fråga 25. I värdegrunden finns det en punkt som innebär att ni 

ska ha ordning på personal. Hur tycker du att detta stämmer 

överens med ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 4 1,9 2,0 2,0 

3 6 2,9 3,0 5,0 

4 11 5,2 5,4 10,4 

5 29 13,8 14,4 24,8 

6 73 34,8 36,1 60,9 

7 Bra 79 37,6 39,1 100,0 

Total 202 96,2 100,0  

Missing System 8 3,8   

Total 210 100,0   

Fråga 26. Påverkas du som anställd av att behöva ha ett 

ekonomiskt tänkande angående inköp och personal? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 130 61,9 62,5 62,5 

Nej 51 24,3 24,5 87,0 

Inte alls 27 12,9 13,0 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing System 2 1,0   

Total 210 100,0   
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Fråga 27. I vilken omfattning anser du att administrationen runt 

kunderna tar tid i anspråk som du kan använda till andra 

arbetsuppgifter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 4 1,9 2,0 2,0 

2 5 2,4 2,5 4,5 

3 14 6,7 6,9 11,4 

4 26 12,4 12,9 24,3 

5 52 24,8 25,7 50,0 

6 60 28,6 29,7 79,7 

7 Stor 41 19,5 20,3 100,0 

Total 202 96,2 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 7 3,3   

Total 8 3,8   

Total 210 100,0   

Fråga 28. Enligt värdegrundskontraktet står det att ni tar 

ansvar för att nå goda resultat. I vilken omfattning för helhetens 

bästa samordnar ni med andra verksamheter i ditt dagliga 

arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 12 5,7 5,7 5,7 

2 14 6,7 6,7 12,4 

3 32 15,2 15,3 27,8 

4 44 21,0 21,1 48,8 

5 50 23,8 23,9 72,7 

6 38 18,1 18,2 90,9 

7 Stor 19 9,0 9,1 100,0 

Total 209 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 210 100,0   
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Fråga 29. I vilken omfattning samverkar ni med andra 

verksamheter i ditt dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 19 9,0 9,0 9,0 

2 21 10,0 10,0 19,0 

3 27 12,9 12,9 31,9 

4 41 19,5 19,5 51,4 

5 51 24,3 24,3 75,7 

6 30 14,3 14,3 90,0 

7 Stor 21 10,0 10,0 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

Fråga 30. I vilken omfattning upplever du att det finns 

revirtänkande mellan olika verksamheter i ditt dagliga arbete?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 31 14,8 15,1 15,1 

2 34 16,2 16,6 31,7 

3 28 13,3 13,7 45,4 

4 35 16,7 17,1 62,4 

5 40 19,0 19,5 82,0 

6 32 15,2 15,6 97,6 

7 Stor 5 2,4 2,4 100,0 

Total 205 97,6 100,0  

Missing System 5 2,4   

Total 210 100,0   
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Fråga 31. Anser du att Karlstad kommun har gett dig de verktyg 

du behöver för att kunna ge en bra och jämn kvalité i det 

dagliga arbetet?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 136 64,8 65,4 65,4 

Nej 19 9,0 9,1 74,5 

Osäker 53 25,2 25,5 100,0 

Total 208 99,0 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 1 ,5   

Total 2 1,0   

Total 210 100,0   

Fråga 32. I vilken omfattning tar du hjälp av värdegrunden om du 

hamnar i en situation som du inte vet hur du ska hantera? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Inte alls 7 3,3 3,4 3,4 

2 12 5,7 5,8 9,2 

3 26 12,4 12,6 21,7 

4 54 25,7 26,1 47,8 

5 57 27,1 27,5 75,4 

6 37 17,6 17,9 93,2 

7 Mycket 14 6,7 6,8 100,0 

Total 207 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 210 100,0   
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Fråga 33. I vilken omfattning har värdegrundsarbetet gjort det 

möjligt att skapa ett mervärde för kunden?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 2 1,0 1,0 1,0 

2 7 3,3 3,4 4,4 

3 16 7,6 7,8 12,1 

4 42 20,0 20,4 32,5 

5 61 29,0 29,6 62,1 

6 51 24,3 24,8 86,9 

7 Stor 27 12,9 13,1 100,0 

Total 206 98,1 100,0  

Missing System 4 1,9   

Total 210 100,0   

Fråga 34. Påverkar värdegrundsarbetet din motivation på arbetet?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

JA till det bättre 105 50,0 50,2 50,2 

Ja till det sämre 2 1,0 1,0 51,2 

Inte alls 65 31,0 31,1 82,3 

Vet ej 37 17,6 17,7 100,0 

Total 209 99,5 100,0  

Missing 99 1 ,5   

Total 210 100,0   

Fråga 35. Anser du att din chef använder värdegrunden i 

vardagsarbetet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 197 93,8 97,5 97,5 

Nej 5 2,4 2,5 100,0 

Total 202 96,2 100,0  

Missing 

99 2 1,0   

System 6 2,9   

Total 8 3,8   

Total 210 100,0   
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Fråga 36. Upplever du att du får stöd av din chef att använda 

värdegrunden i det dagliga arbetet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 181 86,2 88,7 88,7 

Nej 2 1,0 1,0 89,7 

Tveksam 21 10,0 10,3 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 5 2,4   

Total 6 2,9   

Total 210 100,0   

Fråga 37. I vilken omfattning styr värdegrunden dig i ditt 

dagliga arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 1 ,5 ,5 ,5 

2 3 1,4 1,4 1,9 

3 13 6,2 6,2 8,1 

4 32 15,2 15,2 23,3 

5 41 19,5 19,5 42,9 

6 67 31,9 31,9 74,8 

7 Stor 53 25,2 25,2 100,0 

Total 210 100,0 100,0  
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Fråga 38. I vilken omfattning känner du dig kontrollerad av 

värdegrundskontraktet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Liten 44 21,0 21,6 21,6 

2 35 16,7 17,2 38,7 

3 24 11,4 11,8 50,5 

4 41 19,5 20,1 70,6 

5 32 15,2 15,7 86,3 

6 18 8,6 8,8 95,1 

7 Stor 10 4,8 4,9 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing 

99 2 1,0   

System 4 1,9   

Total 6 2,9   

Total 210 100,0   

Fråga 39. Har din chef haft medarbetarsamtal med dig? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 204 97,1 97,1 97,1 

Nej 6 2,9 2,9 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

Fråga 40. Har du skrivit under värdegrundskontraktet?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 200 95,2 95,7 95,7 

Nej 3 1,4 1,4 97,1 

Vet ej 6 2,9 2,9 100,0 

Total 209 99,5 100,0  

Missing System 1 ,5   

Total 210 100,0   
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41. Vilken form av feedback har din chef gett dig utifrån 

värdegrundskontraktet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Positiv 153 72,9 75,0 75,0 

Både och 29 13,8 14,2 89,2 

Ingen alls 22 10,5 10,8 100,0 

Total 204 97,1 100,0  

Missing 

99 1 ,5   

System 5 2,4   

Total 6 2,9   

Total 210 100,0   

Fråga 42. Hur du någon gång fått en tillsägelse om att du inte 

följt värdegrundskontraktet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 2 1,0 1,0 1,0 

Nej 208 99,0 99,0 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

Fråga 43. Hur upplever du värdegrunden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 ,5 ,5 ,5 

3 5 2,4 2,4 2,9 

4 15 7,1 7,2 10,1 

5 29 13,8 14,0 24,2 

6 58 27,6 28,0 52,2 

7 Bra 99 47,1 47,8 100,0 

Total 207 98,6 100,0  

Missing System 3 1,4   

Total 210 100,0   
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