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Sammanfattning 
1 jan 2011 infördes ett tillägg i 5 kap 4 § i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen (SFS 2001:453). Den nationella värdegrunden innebär att socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Värdegrunden befäster ett synsätt om att den äldre personen ska kunna leva 
efter sin identitet och personlighet. Äldre ska kunna leva tills man dör och vardagen ska så 
länge som möjligt vara begriplig, hanterbar och meningsfull (Prop. 2009/10:116). 
 
Äldreomsorgen i Jönköpings Kommun har i många år arbetat aktivt med värdegrundsfrågor 
som etik och bemötande samt brukarinflytande. I och med den lagstadgade nationella 
värdegrunden gick verksamheten nu vidare i sitt värdegrundsarbete med stöd i den nya 
lagtexten. 
 
Insatserna under året syftade till att skapa samsyn om värdegrunden i hela äldreomsorgen. För 
att på djupet förankra den nationella värdegrunden behövde alla professioner få kunskap om 
värdegrunden samt möjlighet att reflektera över vad den innebär i den praktiska vardagen i 
mötet med den äldre. 
 
Detta gjorde vi dels genom utbildningar för chefer samt föreläsningar och studiecirklar för all 
personal. Studiecirklarna leddes av ett 30-tal samtalsledare från olika personalkategorier i 
verksamheten. I studiecirklarna använde vi oss av Socialstyrelsens vägledningsmaterial 
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. Studiecirklarna bestod av 
fyra träffar om 2,5 timme med olika teman varje gång. 
 
Projektet finansierades av statliga stimulansmedel. 
 
Under året har alla medarbetare, ca 2500 personer, gått studiecirkeln Nationella 
värdegrunden. Genom detta har all personal fått ökad kunskap och kännedom om 
värdegrunden samt reflekterat över hur vi tillämpar värdegrunden i det dagliga arbetet. Denna 
utbildningssatsning har bidragit till att brukarna i högre utsträckning upplever sig vara 
delaktiga i beslut och i högre utsträckning upplever att personalen visar respekt för dem som 
person.  
 
Under 2013 fortsätter värdegrundsarbete i alla verksamheter. För att stödja det utbildas 
värdegrundsombud som stöd till cheferna. Dessutom anordnas utbildning och reflektion för 
biståndshandläggare och chefer gemensamt 
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Bakgrund 
2007 tillsattes Värdighetsutredningen med särskilt fokus på vad begreppet värdighet för äldre 
innebär (SOU 2008:51). Denna utredning resulterade i att riksdagen fattade beslut om två 
tillägg i socialtjänstlagen, dels om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och dels en 
paragraf om ökat brukarinflytande. Dessa beslut togs i politisk enighet. Lagändringen trädde i 
kraft 1 jan 2011. 
 
Den lagstadgade nationella värdegrunden för äldreomsorgen säger att: 

Socialtjänstlagens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande  
(5 kap 4§ SoL). 

 
Tillägget om ökat brukarinflytande lyder: 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja själv när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges  
(5 kap 5§ SoL). 

 
Äldreomsorgen i Jönköpings kommun har sedan tidigare arbetat med värdegrundsfrågor i 
flera olika sammanhang och projekt. 
 
I projektet Social dokumentation har man introducerat kunskap om socialtjänstens värdegrund 
för äldre och vikten av att arbeta med dokumentation, genomförandeplan och 
kontaktmannaskap utifrån ett salutogent förhållningssätt och med ett socialt, habiliterande och 
rehabiliterande synsätt. Behovet fanns nu att arbeta vidare med begreppen i den nationella 
värdegrunden för att få en ökad kunskap och förståelse kring dessa begrepp. 
 
I projektet Etik och bemötande har varje enhet arbetat fram en värdegrund. Behovet fanns nu 
att bygga vidare på detta arbete och integrera den nationella värdegrunden med tidigare 
värdegrundsarbete. 
 
Projektet Rehabilitering i vardagen och Måltiderna i fokus (RoM-projektet) har fokuserat på 
brukarnas resurser. Projektarbetet har lagt tonvikt på de små förändringarnas betydelse för att 
ge ökad livskvalitet och delaktighet. 
 
I projektet Personlig service arbetade man med att öka brukarens möjlighet till inflytande över 
beviljade insatser. 
 
Den nationella värdegrunden tydliggör de etiska värden och normer som ska vara grunden 
inom äldreomsorgen. Värdegrunden befäster ett synsätt om att äldre personer ska kunna leva 
efter sin identitet och personlighet. En avgörande aspekt är den enskildes möjlighet till 
självbestämmande och delaktighet. Stödet till den enskildes ska vara individanpassat, av god 
kvalitet och utformas med respekt för de äldres egna värderingar och den personliga 
integriteten. Ett gott bemötande ska alltid ges. Verksamheten ska inriktas på att den äldre 
känner välbefinnande med de insatser som ges. Till en persons välbefinnande hör sådant som 
känsla av trygghet och meningsfullhet (Norström och Thunved, 2011). 
 
I propositionen om värdigt liv i äldreomsorgen framhålls vikten av att äldre ska uppleva en 
känsla av sammanhang och mening livet ut (Prop. 2009/10:116). Ett salutogent 
förhållningssätt, dvs. när man fokusera på de faktorer som utgår från det friska och leder till 
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hälsa kan bidra till denna känsla av sammanhang och mening livet ut. Värdegrunden handlar 
om att äldre kvinnor och män ska få ”leva tills man dör” och att vardagen så långt som möjligt 
är begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
I Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i 
socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) anges rekommendationer om vilka 
grundläggande kunskaper personalen bör ha. Ett av områdena är ”kunskap om den värdegrund 
som gäller för socialtjänstens omsorg om äldre enligt 5 kap 4§ första stycket SoL och förmåga 
att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet”. I dessa allmänna råd framhålls att personalen 
bör få fortbildning för att upprätthålla de kunskaper och förmågor som råden anger (SOSFS 
2011:12). 
 
Äldreomsorgens ledningsgrupp fattade beslut om att ansöka om stimulansmedel hos 
socialstyrelsen för att uppmärksamma och utveckla det sociala innehållet, värdegrundsarbetet 
samt brukarens möjlighet att påverka hur, när och av vem beviljat stöd ska utföras. Parallellt 
med värdegrundsprojektet pågick ett projekt om Sociala innehållet på särskilt boende samt 
arbete med genomförandeplan, kontaktmannaskap och social dokumentation. 
 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med projektet var att skapa samsyn om värdegrundens betydelse i 
hela äldreomsorgen. 
 

Målsättning 
Att en metod är utarbetad för implementering av den nationella värdegrunden i hela 
äldreomsorgen i Jönköpings kommun. 
Att samtliga enheter har påbörjat ett strukturerat värdegrundsarbete under projekttiden. 
Att information om hur äldreomsorgen i Jönköpings kommun arbetar med värdegrunden 
sprids. 
Att en skrivelse är framtagen med konkreta exempel på hur den nationella värdegrunden 
tolkas och tillämpas i äldreomsorgen i Jönköpings kommun. 
 

Förväntade effekter 
Att brukarna i äldreomsorgen i Jönköpings kommun: 
Får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
 
Att medarbetarna i äldreomsorgen i Jönköpings kommun: 
Får ökad förståelse för att värdegrundsarbetet är en pågående process 
Har kunskap om den nationella värdegrundens betydelse 
Har ett förhållningssätt som stödjer brukarnas upplevelse av värdigt liv och välbefinnande 
Har kunskap i vad det innebär att ha ett salutogent förhållningssätt 
Att organisationskulturen i äldreomsorgen blir brukarorienterad i större utsträckning och att 
brukarnas tillit till Jönköpings kommun som utövare av äldreomsorg ökar. 
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Genomförande 
Projektorganisation 
En projektledare tillsattes under perioden 110822 – 121231. 
 
En styrgrupp bestående av två områdeschefer, tre utvecklingsledare, samordnare för 
stimulansmedel och samordnare för projektledarna tillsattes. Styrgruppen hade 
ledningsgruppens mandat att fatta beslut. Vissa frågor togs upp i ledningsgrupp innan beslut 
fattades. Styrgruppen träffades ungefär varannan vecka under hösten 2011 och en gång i 
månaden under 2012. 
 
En arbetsgrupp för projektet bestående av två enhetschefer för hemtjänst, två enhetschefer för 
särskilt boende, en rehabchef, en chefsjuksköterska, en kostchef, en enhetschef för 
demensteam, anhörigstöd och hjälpmedelstekniker, en handledare i psykosocialt arbete samt 
projektledaren tillsattes. Arbetsgruppens uppdrag var att ta fram förslag till metod. 
Arbetsgruppen träffades vid sex tillfällen och arbetade fram det arbetssätt som sen 
genomfördes i projektet. 
 
En referensgrupp bestående av representanter från SKPF, PRO, SPF, RPG tillsattes. 
Referensgruppen träffades vid ett tillfälle per termin för information och diskussion. 
 
 

Förarbete, planering 
Inför styrgruppens beslut om metod gjordes ett omfattande arbete med omvärldsbevakning 
och arbete i arbetsgruppen med att ta fram förslag till metod. Kontakter med Socialstyrelsen 
och Uppsala universitet gav väl underbyggd information vid val av metod. 
 
Enhetschefer informerades om nationella värdegrunden, högskoleutbildningen samt om den 
planerade utbildningssatsningen för all personal. Cheferna inbjöds till dialog och delaktighet 
kring metod och praktisk utformning av värdegrundsarbetet. Information till enhetschefer 
kommunicerades via chefträffar, mejl samt kommunens intranät Kompassen. Cheferna fick i 
sin tur uppdrag att informera sin personal om den kommande utbildningssatsningen. Till sin 
hjälp i detta uppdrag fick cheferna tillgång till en kortfattad skriftlig information till 
medarbetarna (bilaga 1) samt ett par powerpoint-presentationer. 
 
Föreläsare, utbildare, lokaler mm bokades. 
 
Planering av utvärdering gjordes i samarbete med kommunens äldrestrateg. 
 
En metod med utbildningsbaserad strategi valdes. I metoden lades fokus på reflektion och 
dialog. I satsningen ingick: 

• Utbildning för chefer. 
• Utbildning för all personal genom storföreläsning och studiecirklar. 

Högskoleutbildning för chefer 
Enhetscheferna inbjöds att gå högskoleutbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella 
värdegrunden för äldre” 7,5 hp vid Uppsala universitet, distansutbildning. Under år 2012 har 
22 chefer och annan behörig personal gått högskoleutbildningen. En person har gått 



 7 

fortsättningskursen ”Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på 
ledarskapet”, 7,5 hp vid Karolinska Institutet, distansutbildning. Ytterligare ett 20-tal 
enhetschefer går grundutbildningen under vårterminen 2013 och ett antal planerar för att gå 
grundutbildningen till hösten 2013.  
 

Samtalsledare 
Cheferna rekommenderade medarbetare som kunde vara lämpliga som samtalsledare i 
studiecirklar. Dessa medarbetare intervjuades av kommunens handledare i psykosocialt arbete 
tillsammans med projektledaren. Ett 30-tal samtalsledare valdes ut baserat på lämplighet för 
uppdraget. Uppdraget som samtalsledare bestod i att leda studiecirklar för äldreomsorgens 
personal.  
 
Samtalsledarna representerade flera olika personalkategorier i verksamheten, bland annat 
undersköterska, sjuksköterska, rehabassistent, arbetsterapeut, kostchef, kurator, 
anhörigstödskonsulent, enhetschef och administratör. Åtta samtalsledare hade erfarenhet sen 
tidigare uppdrag som samtalsledare i studiecirkeln Etik och bemötande.  
 
De nya samtalsledarna fick utbildning i samtalsmetodik under två dagar med Egon 
Rommedahl som utbildare. Egon har mångåriga erfarenheter som föreläsare, legitimerad 
psykoterapeut, handledare och teolog. Inför utbildningen med Egon hade samtalsledarna fått 
ange vad de hade för önskemål och behov av utbildning. Tvådagarsutbildningen bestod bland 
annat av reflektion, kommunikation, värderingar, samtalsmetodik, pedagogik och 
grupprocesser.  
 
Alla samtalsledare fick även internutbildning om nationella värdegrunden, samtalsledarteknik 
och salutogent synsätt av handledaren och projektledaren inför sitt uppdrag. 
 
Löpande under året fick samtalsledarna kontinuerligt stöd. De träffades tillsammans med 
övriga samtalsledare för diskussion, gemensamt lärande och grupphandledning. Dessutom 
kunde samtalsledarna få personligt stöd av handledare i psykosocialt arbete och projektledare 
vid behov. 
 
Samtalsledarna hade mellan 2-6 studiecirkelgrupper var per termin. Samtalsledarna utförde 
detta uppdrag som del av sin tjänst. Lön när de utförde sitt uppdrag som samtalsledare 
bekostades av statliga stimulansmedel. Samtalsledarnas ordinarie verksamheter kunde då ta in 
ersättare för samtalsledarna. Under vårterminen fick samtalsledarna 8 timmar/träff, dvs 32 
timmar per grupp. Dessa timmar skulle då rymma förberedelsetid, själva studiecirklarna, egen 
reflektion samt samtalsledarträffar. Det visade sig dock att allt detta inte rymdes i dessa 
timmar och på hösten fick därför samtalsledarna lite mer tid till sitt förfogande, 40 timmar per 
grupp. Utöver det fick de dessutom 4 timmar per tillfälle som samtalsledarna träffades (tre 
tillfällen under hösten).  
 

Utbildning för chefer och samtalsledare 
En utbildningsdag med nationella värdegrunden som tema anordnades i början på året för 
chefer och samtalsledare. Ca 110 chefer, samtalsledare och utvecklingsledare träffades denna 
dag. Föredragshållare var Bengt Johansson och Erik Blennberger. Föredragshållarna deltog i 
Värdighetsutredningen, Bengt som huvudsekreterare och Erik som etisk rådgivare om 
innehållet i den nya värdegrunden för äldreomsorgen. Utbildningsdagen gav kunskap om den 
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nationella värdegrunden och de konsekvenser den bör leda till, möjlighet att samtala om olika 
etiska dilemman och ytterligare motivation till värdegrundsarbetet. 
 

Kick-off 
Som uppstart inför studiecirklarna inbjöds all personal till kick-off med storföreläsning. 
Föreläsare var Charlotte Roos som tidigare arbetat som verksamhetschef inom äldreomsorgen 
i Gävle och nu doktorerar i ämnet värdegrund. Hennes föredrag handlade om värdegrund och 
delaktighet med många praktiska exempel från vardagen i äldreomsorgen. Syftet med kick-
offen vara att starta igång en process i alla där vi reflekterar över vanor och rutiner, 
förhållningssätt och arbetssätt. Knappt hälften av personalen gick värdegrundsutbildningen 
under våren och drygt hälften under hösten. Cheferna fick avgöra själva om de ville att 
personalen skulle gå studiecirkeln under våren eller hösten. För de som skulle gå studiecirkel 
under våren fanns det två tillfällen med storföreläsning för personalen att fördela sig på, ett 
tillfälle på förmiddagen och ett på eftermiddagen samma dag. Vid höstens kick-off fanns det 
fyra tillfällen fördelat på två dagar vilket uppskattades då detta gjorde det lättare att täcka i 
verksamheten när inte så många var borta samtidigt. 
  

Studiecirklar 
Efter kick-offen satte värdegrundsarbetet igång med studiecirklar om den Nationella 
värdegrunden. Under våren var det ca 100 studiecirkelgrupper och under hösten ca 130 
grupper.  
 
Cheferna delade in sin personal i studiecirkelgrupper om ca 10 deltagare per grupp. I 
studiecirkelgrupperna var professionerna något uppdelade. För att få möjlighet att diskutera 
och reflektera över värdegrunden utifrån var och ens specifika ansvarsområde har t.ex. 
hemtjänstpersonal, kökspersonal, administrativ personal och rehabpersonal bildat egna 
studiecirkelgrupper. På särskilt boende har dock grupperna varit blandade med dagpersonal, 
nattpersonal, sjuksköterska och aktiveringspersonal.  
 
Som studiematerial användes det material som Socialstyrelsen tagit fram i detta syfte: 
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. I studiecirkeln användes 
från detta vägledningsmaterial de sju dialogerna som baseras på de sju värdeorden som enligt 
förarbetena till värdegrunden och socialstyrelsens allmänna råd är de som bidrar till värdigt 
liv och välbefinnande.  
 
Grupperna träffades fyra gånger med olika teman varje gång. Varje studiecirkeltillfälle varade 
2,5 timme. Vid första tillfället reflekterade och samtalade de kring självbestämmande. Andra 
tillfället handlade om trygghet och meningsfullhet. Träff tre hade temat respekt för privatliv 
och personlig integritet samt individanpassning och delaktighet. Sista träffen handlade om 
gott bemötande och insatser av god kvalitet. Varje ämne rundades av genom att gruppen 
gemensamt enades om ett par, tre meningar under varje värdeord som beskriver hur man rent 
praktiskt ska göra i mötet med den äldre för att bidra till att de äldre får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Syftet med att formulera dessa meningar var trefaldig. För det första för 
att sammanfatta vad gruppen samtalat om och kommit fram till att de ska göra rent praktiskt 
för att bidra till värdigt liv och välbefinnande utifrån de sju värdeorden. För det andra för att 
grupperna skulle kunna utgå från dessa meningar i sitt fortsatta värdegrundsarbete. Och för 
det tredje för att äldreomsorgen centralt skulle kunna göra en sammanställning av vad 
värdegrunden ska innebära rent praktiskt utifrån medarbetarnas förslag. 
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Chef tillsammans med samtalsledare bokade in tiderna för träffarna. En del grupper träffades 
på förmiddagar men de flesta träffades på eftermiddagarna. En del uttryckte att det var bättre 
att ha träffarna på förmiddagen när man var piggare. Chef var ansvarig för att boka lokal, fika 
och ta fram pedagogiskt material som pennor, block, post-it-lappar, whiteboard. Tillgång till 
lämpliga lokaler där gruppen kunde ha sin studiecirkel ostörd var varierande. De flesta 
grupper hade sina studiecirklar i personalrum, fikarum, aktiveringslokaler el dyl. En del 
grupper stördes en del av att rummet var genomgångsrum eller telefoner som ringde. De flesta 
grupper lyckades ändå hitta lokaler som passade väl för ändamålet. 
 
I studiecirkeln användes de sju dialogerna från socialstyrelsens vägledningsmaterial. 
Samtalsledarna fick de sju dialogerna i dess totala utformning samt ett par arbetsblad från 
vägledningsmaterialet. Samtalsledarna fick också skriftlig coaching med förslag och tips på 
hur de kunde lägga upp dialogerna och vad det var viktigt att de tänkte på i planeringen och 
genomförandet av träffarna. Deltagarna fick varsin egen mapp med studiematerial bestående 
av ett urval av sidor från Socialstyrelsens vägledningsmaterial. I dessa mappar ingick det från 
varje dialog första sidan om värdeordet, sidorna om socialtjänstlagen, föreskrifter och 
allmänna råd, sidan med dialogkartan, övriga sidor med text om värdeordet samt sidan med 
individuell reflektion. Sidorna med förslag på övningar hade endast samtalsledarna tillgång 
till. Samtalsledarna utgick från materialet med dess förslag på övningar och frågeställningar 
men följde det inte slaviskt utan anpassade dialogerna efter de grupper de mötte. Deltagarna 
vid vårens studiecirklar fick sitt studiematerial i tryckt i svartvitt. Vi fick tillgång till 
vägledningsmaterialet en vecka innan de första grupperna skulle börja och detta gjorde att vi 
för att hinna få fram deltagarnas studiematerial i tid till alla grupper tryckte upp det på 
kommunens egen skrivare där kostnaden för färgtryck vida översteg kostnaden för svartvitt. 
Inför höstens omgång hann vi trycka upp materialet i färg hos lokalt tryckeri vilket medförde 
lägre kostnader än om vi hade tryckt det i färg på kommunens skrivare. Det uppskattades att 
få studiematerialet i färg. 
 
Cheferna uppmanades att vara med på studiecirklarna i så stor utsträckning som möjligt. 
Minimikravet på cheferna var att de skulle delta i studiecirkelns alla fyra tillfällen, om än 
uppdelat på olika grupper. Samtalsledare och chef skulle inför studiecirklarna stämma av hur 
mycket och på vilket sätt chefen ville vara delaktig. En del chefer var med på samtliga träffar. 
Samtalsledarna uttryckte att det var mycket positivt när cheferna var med i stor utsträckning. 
Chefernas delaktighet hade både ett symboliskt värde och faktiskt värde vilket gav drivande 
effekter i värdegrundsarbetet.  
 
För att alla skulle få möjlighet att ta del av samtliga fyra delar i studiecirkeln anordnades 
uppsamlingsträffar gemensamt för de bland personalen som missat någon eller några träffar. 
Vid dessa uppsamlingsträffar möttes personal från helt olika arbetsgrupper och 
personalkategorier. Sammanlagt 32 uppsamlingstillfällen anordnades.  
 
 

Information till brukare och allmänhet 
Socialstyrelsens folder ”Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?” 
delades ut till alla brukare i hemtjänst och på särskilt boende i början på hösten. 
Biståndshandläggarna ansvarar för att dela ut foldern till nya brukare. På kommunens 
mötesplatser, träffpunkter och kommunens särskilda boenden finns foldern att tillgå för 
intresserade.  
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På kommunens hemsida har information till allmänheten om äldreomsorgens 
värdegrundsarbete spridits. Där finns också namn på kontaktperson samt information om hur 
man får tag på informationsfoldern från Socialstyrelsen. 
 
Lokal massmedia har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat värdegrundsarbetet. Radion 
gjorde ett inslag i samband med vårens kick-off. Jönköpingsposten gjorde ett reportage i 
början på hösten 2012. Smålandsbygdens tidning gjorde ett reportage november 2012. Den 
nationella facktidningen Tidningen Äldreomsorg gjorde ett stort reportage om 
Värdegrundsarbetet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun med titeln ”Från ETIKetterna till 
Nationella värdegrunden” (nr 4/2012). 
 
Representanter från pensionärsorganisationerna har löpande fått information om 
värdegrundsarbetet genom deltagande i referensgruppen.  
 
 

Utvecklingsdag för äldreomsorgens chefer 
I december samlades alla enhetschefer områdesvis för en utvecklingsdag med 
värdegrundstema. På förmiddagen arbetade de under ledning av sin områdeschef kring 
följande frågeställningar:  

• Hur värdegrunden tillämpas idag;  granskning av egen verksamhet på enhetsnivå. 
• Svårigheter/utmaningar/lösningar 
• Chefens roll att vara bärare av värdegrunden 
• Få varje medarbetare att ta sitt ansvar 
• Värdegrundsombud 
• Alla påbörjar plan för fortsatt värdegrundsarbete på respektive enhet 

Syftet med utvecklingsdagen var att samla upp var verksamheten var i nuläget för att kunna 
fokusera på vad som behövde göras i fortsättningen för att hålla igång det ständiga 
värdegrundsarbetet. 
 
 

Planerad utvärdering 
Brukarenkät 
För att utvärdera eventuella förändringar i brukarens upplevelse av värdigt liv och 
välbefinnande gjordes en jämförande analys av brukarenkäterna 2011 och 2012. Analysen 
gjordes av Marie Ernsth Bravell kommunens äldrestrateg, tillika fil.dr./lektor i gerontologi vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Enkät utvärdering studiecirkel 
Själva studiecirkeln utvärderades med en enkät som all personal fick möjlighet att fylla i på 
plats vid sista studiecirkeltillfället (bilaga 2). 
 
Urvalsenkät 
För att undersöka personalens upplevelse av hur arbetssättet påverkar den äldres möjligheter 
till inflytande och delaktighet samt om personalen upplever att de äldre får ett gott bemötande 
gjordes i början på året en enkätundersökning hos ett urval av dagpersonal på särskilt boende 
och i hemtjänst (bilaga 3). 30 % av dagpersonalen tillfrågades om att delta. Lotten avgjorde 
vilka arbetsgrupper som ingick i undersökningen. Sammanlagt åtta hemtjänstgrupper och 14 
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enheter på särskilt boende ingick i undersökningen. Cheferna i grupperna som kom med fick 
skriftlig information. Deltagande var frivilligt. En uppföljande enkät skickades ut i nov/dec 
2012 till samma grupper som besvarat baslinjemätningen i början på året. Under hösten 
påbörjades ett samarbete med Sofia Kjellström på Hälsohögskolan i Jönköping i syfte att 
kartlägga vilka värdesystemsprofiler äldreomsorgs personal har. Detta gjorde att den 
uppföljande enkäten utökades med ett antal extra frågor om vad personalen hade för önskemål 
om utbildning, etik och värderingar i allmänhet, värdesystemtestet samt några 
bakgrundsfrågor om bland annat ålder och antal år i äldreomsorgen (bilaga 4). Cheferna fick 
skriftlig information inför uppföljningen (bilaga 5). Resultatet av värdesystemtestet kommer 
resultera i en vetenskaplig artikel av Sofia Kjellström. 
 
 
 

Budget 
Kommunen ansökte om och tilldelades statliga stimulansmedel i syfte att uppmärksamma det 
sociala innehållet, värdegrundsarbetet samt brukarens möjligheter att påverka hur, när och av 
vem beviljat stöd skall utföras. 
Projektbudget lades i samarbete med ekonom. 
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Resultat 
Enkät utvärdering studiecirkel 
Resultatet redovisas nedan dels sammanslaget höst och vår, dels hur svaren fördelades samt 
skillnad mellan vår och höst. Samtliga frågor besvarades på en skala 1-6 där högre värde alltid 
innebär en mer positiv skattning. 
Fråga Medelvärde  

höst & vår 
sammanslaget 

Fördelning av 
svar  
höst & vår: 
Skattar 1-2: 
missnöjd 
Skattar 3-4: ok 
Skattar 5-6: bra 

Medelvärde  
Vår 

Medelvärde 
Höst 

Jag tycker att 
studiecirkeln har 
varit bra 

4,71 Missnöjd: 4 % 
Ok: 36 % 
Bra: 61 % 

4,48 4,87 

Jag har fått ökad 
kunskap om den 
lagstadgade 
nationella 
värdegrunden och 
hur den kan tillämpas 

4,56 Missnöjd: 5 % 
Ok: 40 % 
Bra: 56% 

4,4 4,68 

Jag tycker att det har 
varit bra att 
reflektera över 
värdegrunden 
tillsammans i grupp 

5,16 Missnöjd: 1 % 
Ok: 20 % 
Bra: 78 % 

5,03 5,24 

Studiecirkeln har lett 
till att jag reflekterar 
mer över hur vi kan 
anpassa insatserna 
utifrån den enskildes 
behov och önskemål 

4,63 Missnöjd: 5 % 
Ok: 34 % 
Bra: 60 % 

4,49 4,73 

Jag tycker att 
materialet var lätt att 
förstå 

4,62 Missnöjd: 6 % 
Ok: 35 % 
Bra: 60 % 

4,29 4,85 

Jag tycker att 
studiecirkelns 
upplägg med 4 
träffar om 2,5 timme 
var bra 

4,53 Missnöjd: 10 % 
Ok: 30 % 
Bra: 59 % 

4,24 4,74 

Jag tycker att 
samtalsledaren var 
bra 

5,34 Missnöjd: 3 % 
Ok: 14 % 
Bra: 84 % 

5,11 5,49 

 
Genomgående ger man ett gott betyg, totala medelvärde för samtliga sju frågor 4,8 på en 6-
gradig skala. På samtliga frågor var det bättre resultat på hösten jämfört med våren. 
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Brukarenkäten  
Skillnad mellan år 2011 och år 2012, äldreomsorgen totalt 

 
Figur 1. Förändringar från 2011 till 2012. 
 
Resultatet visar signifikant förbättring avseende frågorna Vilken respekt visar personalen för 
dig som person? och Känner du dig delaktig i de beslut som fattas rörande dig? 
 
Brukarenkäten 
Skillnad mellan äldreomsorg på särskilt boende och i ordinärt boende 

 
Figur 2. Skillnad i svar mellan personer som erhåller äldreomsorg i ordinärt boende och 
personer som bor på särskilt boende, år 2012. 
 
För de fyra ovan markerade frågorna skattar personer i ordinärt boende signifikant högre än 
de som bor på särskilt boende. Samma skillnader sågs 2011. 
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Brukarenkäten 
Resultat särskilt boende och ordinärt boende för sig 
Vid analys av ordinärt boende och särskilt boende för sig kan ses att det i svaren från personer 
på särskilt boende inte fanns några signifikanta skillnader mellan år 2011 och år 2012. 
Däremot ser man ett flertal signifikanta förbättringar vid jämförelse mellan år 2011 och år 
2012 i svaren från personer i ordinärt boende: Visar respekt, Visar intresse, Tar hänsyn till 
individuella behov och Förtroende för personalen. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Förändringar från år 2011 till år 2012 i ordinärt boende. 

 
Urvalsenkäten 
Före studiecirkeln besvarades dessa frågor av totalt 327 personer och efter av totalt 227 
personer. 
 
Totala medelvärdet för de tre frågorna som berörde arbetssättet var:  
 Särskilt boende Hemtjänst 
Vår 4,09 3,95 
Höst 4,13 4,11 

 
Totala medelvärdet för de tre frågorna som berörde bemötandet var: 
 Särskilt boende Hemtjänst 
Vår 4,89 5,00 
Höst 5,02 5,09 

 
För två av de nio frågorna fanns det en statistiskt signifikant skillnad i hur man besvarade 
frågorna före och efter studiecirkeln (Mann-Whitney U-test, p<0,001). Dessa frågor var: 
 

• I hur stor utsträckning upplever du att den äldre bemöts med respekt? 
• I hur stor utsträckning upplever du att den äldre bemöts som en jämställd? 
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Av diagrammen ovan kan man se att man efter studiecirkeln instämde något mindre i 
påståendet ”den äldre bemöts med respekt”, medan man i högre grad instämde i att ”den 
äldre bemöts som en jämställd”. 
 

Budget 
Projektet har bekostats av statliga stimulansmedel. Total kostnad för projektet var 7 082 000 
kr. Till största del utgörs detta av lönekostnader, dels vikarieersättning och/eller fyllnadstid 
när personal gått utbildning, dels lönekostnader för samtalsledare och projektledare.  
Kostnaderna fördelades enligt följande: 
Lönekostnader:    6 344 000 kr 
Övriga arbetskostnader (fika, föreläsare, mm)    588 000 kr 
Övriga kostnader (trycksaker, litteratur, kurser, mm)    150 000 kr 
 

Resultat 
Se följande bilagor för ytterligare redovisning av utvärderingsresultat: 
Bilaga 6:  Resultat utvärdering av studiecirkeln totalt 
Bilaga 7:  Resultat utvärdering av studiecirkeln jämförelse vår och höst 
Bilaga 8:  Resultat utvärdering av studiecirkeln jämförelse yrkesgrupper 
Bilaga 9:  Önskemål om utbildning 

Måluppfyllelse 
Under året har all personal, ca 2500 medarbetare, gått studiecirkel Nationella värdegrunden. 
Målen om att en metod skulle vara utarbetad för implementering av värdegrunden i hela 
äldreomsorgen samt att samtliga enheter skulle ha påbörjat ett strukturerat värdegrundsarbete 
har således uppnåtts. 
 
Under året har också alla brukare som har insatser från kommunal äldreomsorg fått 
information om vad värdegrunden innebär. Dessutom har information om hur vi arbetar med 
värdegrunden spridits både internt och externt via media, hemsida och facklitteratur. Målet 
med att sprida information om vårt värdegrundsarbete har uppnåtts. 
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Studiegruppernas meningar har ännu inte sammanställts centralt. Detta mål har inte uppnåtts. 
Meningarna används dock av många grupper som utgångspunkt i deras fortsatta strukturerade 
värdegrundsarbete på enheten.  
 

Effektuppfyllelse 
Vi förväntade oss att värdegrundsprojektet skulle leda till att brukarna fick leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Denna effekt utvärderades genom brukarenkäten vilken visade att 
brukarna vid jämförelse mellan 2011 och 2012 nu skattar högre på frågor om vilken respekt 
personalen visar för dig som person och om du känner dig delaktig i de beslut som fattas 
rörande dig. 
 
Vi förväntade oss också att medarbetarna genom projektet skulle få en ökad förståelse för att 
värdegrundsarbetet är en pågående process. Denna effekt har vi kunnat se genom att många 
medarbetare i utvärderingen har uttryckt hur viktigt det är att vi fortsätter att reflektera 
tillsammans över värdegrunden och det arbete man utför dagligen. Vid utvärderingsenkäten 
för studiecirkeln fick frågan om man tyckte det var bra att reflektera över värdegrunden 
tillsammans i grupp 5,13 i medelvärde vilket var näst högst efter frågan om samtalsledaren 
(5,43 i medelvärde). Medarbetarna skulle genom projektet få kunskap om värdegrundens 
betydelse vilket utvärderingen visar att de fått. 
 
Vi förväntade oss också att medarbetarna efter projektet skulle ha ett förhållningssätt som 
stödjer brukarnas upplevelse av värdigt liv och välbefinnande. Genom analysen av 
brukarenkäten kan vi konstatera att brukarna skattar generellt högt på frågor som berör värdigt 
liv och välbefinnande (mellan 4,5 – 5,1 på 6-gradig skala). Dock kunde det inte säkerställas 
några förbättringar avseende personalens upplevelse av hur arbetssättet påverkar den äldres 
möjligheter till inflytande och delaktighet vid utvärdering av urvalsenkäten.  
 
Genom projektet förväntade vi oss också att medarbetarna skulle ha kunskap i vad det innebär 
att ha ett salutogent förhållningssätt. Denna effekt har vi inte gjort någon mätning på. Vi kan 
dock konstatera att all personal vid studiecirkelns andra träff samtalat om det salutogena 
förhållningssättet i dialogen om Meningsfullhet och sammanhang. Dessutom har all personal 
som arbetar på särskilt boende parallellt med värdegrundsarbetet under året fått utbildning i 
det salutogena synsättet genom projektet Sociala innehållet på särskilt boende.  
 
Vi förväntade oss också att projektet skulle leda till att organisationskulturen i äldreomsorgen 
blev brukarorienterad i större utsträckning och att brukarnas tillit till Jönköpings kommun 
som utövare av äldreomsorg skulle öka. Deltagarna har vid utvärderingsenkäten av 
studiecirkeln skattat 4,63 i medelvärde på att studiecirkeln lett till ökad reflektion kring 
anpassning av insatser utifrån den enskildes behov och önskemål. En del anger som 
kommenterar till denna fråga att man redan jobbar så men att det är bra med en påminnelse, 
medan andra anger att studiecirkeln fungerat som en väckarklocka då saker vi gjort tidigare 
kanske mer utgått från oss själva än från brukaren. Detta talar för att projektet bidragit till en 
ökad brukarorientering i äldreomsorgen. 
 



 17 

 

Slutsatser och diskussion 
 
Brukarenkäten 
Ett urval av frågor (åtta st) i brukarenkäten analyserades i syfte att belysa områden som enligt 
värdegrunden är viktiga för att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
 
Utgångsvärdena i de utvalda frågeområdena låg relativt högt redan i utgångsläget (mellan 4,4 
och 5,1 på skala 1-6 där högre värde alltid innebär en mer positiv skattning). Detta talar för att 
brukarna redan 2011 upplevde en relativt hög grad av värdigt liv och välbefinnande.  
 
Trots det höga utgångsvärdet har det ändå skett en statistiskt säkerställd förbättring i resultatet 
mellan år 2011 och 2012 avseende två av de utvalda frågorna för äldreomsorgens som helhet. 
De statistiskt säkerställda förändringarna gäller frågorna Vilken respekt visar personalen för 
dig som person? och Känner du dig delaktig i de beslut som fattas rörande dig?  
 
En intressant iakttagelse när det gäller dessa båda frågor är att frågan om respekt är den fråga 
som brukarna skattar högst och alltså den fråga som brukarna är mest nöjda med. Frågan om 
delaktighet är å andra sidan den fråga som brukarna är minst nöjda med, baserat på de åtta 
utvalda områdena. Sammanfattningsvis kan det konstateras att de statistiskt säkerställda 
skillnaderna finns på de två områden som brukarna skattat som högst respektive lägst. 
Parallellt med värdegrundsarbetet har äldreomsorgen också arbetat med att utbilda personalen 
i genomförandeplan, kontaktmannaskap och social dokumentation. Dessa utbildningar har 
troligtvis också bidragit till det förbättrade resultatet gällande delaktighet.  
 
Den nationella värdegrunden syftar till att äldre personer ska kunna leva utifrån sin 
personlighet och identitet (prop. 2009/10:116). För att kunna göra det behöver personalen visa 
respekt för privatliv och personlig integritet och det är glädjande att se att brukarna skattar 
detta område så högt, då det talar för att vi lever upp till värdegrundens intentioner. Att 
frågorna om delaktighet och respekt är de som ökat talar också för att studiecirklarna bidragit 
till ett förändrat förhållningssätt beträffande detta. Det finns dock förbättringsarbete kvar att 
göra, ffa avseende områdena hänsyn till individuella behov, intresse, personalens kunskaper, 
förtroende, uppfyllelse av förväntningar och perfekt hjälp. 
 
Brukarna som får äldreomsorg i ordinärt boende skattar högre på ett flertal av de utvalda 
frågorna jämfört med dem som får hjälp på äldreboende. Denna skillnad fanns redan 2011 och 
den finns kvar 2012. Det finns flera tänkbara anledningar till denna skillnad. Brukare med 
hemtjänst i ordinärt boende kan ofta mer tydligt vara delaktiga i sin vardag och de bor också 
kvar i sin bostad med invanda rutiner och vanor. De äldre som idag bor på särskilt boende är 
ofta både fysiskt och kognitivt svagare än de som bor i ordinärt boende, och de har också 
flyttat till en annan typ av boende som kräver en viss anpassning till rutiner. I hemtjänsten 
arbetar man med ett tydligt brukarfokus i och med att man kommer hem till den äldres privata 
bostad. På särskilt boende talar vi mycket om att lägenheten är den äldres hem och att vi ska 
respektera och uppträda som gäster i hemmet, men kvar kan nog finnas en annan kultur där vi 
som personal också ser lägenheten som vår arbetsplats i större utsträckning än i ordinärt 
boende. I hemtjänsten arbetar man med individuell meningsfullhet jämfört med på särskilt 
boende där finns det helt andra förutsättning för gemensam meningsfullhet. Detta kan ha 
bidragit till att man på särskilt boende inte tidigare arbetat med individbaserade 
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förhållningssätt i samma utsträckning som man gör i hemtjänsten. Detta för oss till reflektion 
kring hur äldreomsorgen skulle kunna arbeta för ett lärande över verksamhetsgränser.   
 
När man analyserar de olika verksamheterna för sig själva kan man konstatera att det inte 
skett några säkerställda förbättringar utifrån de utvalda frågorna på särskilt boende mellan 
2011 till 2012. Men däremot kan man se en signifikant förbättring avseende frågorna om 
respekt, intresse, individuella behov och förtroende för personal hos de personer som erhöll 
äldreomsorg i ordinärt boende jämfört med 2011. Som en del i äldreomsorgens 
värdegrundsarbete har äldrenämnden fattat beslut om ett antal värdighetsgarantier 
(www.jonkoping.se service- och värdighetsgarantier). För de äldre som ska flytta in på ett 
äldreboende garanterar vi att representanter från äldreboendet erbjuder ett hembesök hos den 
äldre innan hon/han flyttar in. Syftet med detta är att skapa en god kontakt, ge ett gott första 
möte och kunna individanpassa insatserna utifrån den äldres behov och önskemål direkt.  
 
En föreställning som förekommer i äldreomsorgen är att resultatet på brukarenkäten skulle 
påverkas av vem som besvarar enkäten: brukaren, anhörig eller annan person. Analysen visar 
dock inte på någon säkerställd skillnad beroende på om det var brukaren som själv hade 
besvarat enkäten eller någon annan som besvarat enkäten åt brukaren förutom på en fråga: 
Känner du dig delaktig i de beslut som fattas rörande dig? De som svarat själva känner sig 
delaktiga i högre utsträckning, vilket kanske i och för sig kan ses som relativt självklart. De 
positiva förändringarna som noterats ovan mellan år 2011 och 2012 påverkas heller inte av 
om de äldre har svarat själva eller ej. 
 
Eftersom all personal inte hade gått klart studiecirklarna när brukarna besvarade enkäten i 
september 2012 kan vi inte säga att det enbart är studiecirklarna som givit det positiva 
resultatet, men att studiecirklarna däremot bidragit till det. Värdegrundsarbetet behöver vara 
en pågående process i verksamheten. För att följa de insatser som görs för att stödja 
värdegrundsarbetet bör de utvalda frågeområdena i brukarenkäten fortsätta att följas årligen 
för att se eventuella ändringar. 
 
 
 
Medarbetarenkäten 
När det gäller resultatet i medarbetarenkäten skattades frågan Vet du precis vad som krävs av 
dig i arbetet? högre 2012 jämfört med 2011. En tänkbar anledning till att denna fråga skattats 
högre kan vara att personalen genom att få ökad kunskap om vårt uppdrag genom 
värdegrunden känner sig mer säkra på vad som krävs av dem i arbetet. I studiecirkeln har vi 
samtalat mycket om hur vi ska göra praktiskt för att tillämpa värdegrunden utifrån 
Socialstyrelsens allmänna råd. Man kan tänka sig att dessa rekommendationer om tillämpning 
kan kännas tryggt för många, genom att man då vet vad som förväntas av en. Allmänna råden 
tillsammans med att personalen i studiecirkeln fått möjlighet att samtala tillsammans om hur 
vi rent konkret ska arbeta kan ha bidragit till det förbättrade resultatet på denna fråga i 
medarbetarenkäten. 
 
 
 
 
  

http://www.jonkoping.se/
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Enkät utvärdering studiecirkel 
Bilaga 6, 7 och 8  
Deltagarna ger ett gott betyg på samtliga påståenden, medelvärde 4,5 och uppåt på den 6-
gradiga skalan.  
 
Det påstående där störst grupp var nöjda var påståendet om samtalsledaren var bra där 84% 
höll med. Strax därpå kommer påståendet om det var bra att reflektera tillsammans i grupp 
där 78% höll med.  
 
I kommentarerna kring samtalsledaren (medelvärde 5,34) framkom att egenskaper man 
uppskattade hos samtalsledaren var att hon/han bland annat var tydlig, flexibel, positiv, 
kompetent, lättförståelig, duktig och påläst, kunde göra det som var krångligt mer 
lättbegripligt, bra på att få igång samtal i gruppen, kunde få alla att komma till tals.  
 
I kommentarerna kring gruppreflektion (medelvärde 5,16) angav många att det är bra att få 
samtala och ta del av andras åsikter och erfarenheter, att det var bra att blanda dag- och 
nattpersonal, man lär sig mer när man får reflektera tillsammans. Vissa uttryckte att det var 
bra att bara vara med sin yrkesgrupp medan andra uttryckte att det var bra att vara blandade 
grupper. 
 
Det påstående som störst grupp inte höll med om var påståendet om studiecirkelns upplägg 
var bra där 10% inte höll med tätt följt av påståendet om materialet var lätt att förstå där 6% 
inte höll med om påståendet.  
 
En del uttryckte i kommentarerna till påståendet om upplägget att det var för kort om tid, 
andra att tiden var för tilltagen. En del ville hellre ha fler träffar och andra ville hellre ha färre 
träffar. I projektet fick medarbetare som deltog i studiecirkeln på tid utanför ordinarie 
arbetstid ekonomisk ersättning för mertiden. Många uttryckte att de hellre hade velat få 
ersättning för mertiden i ledig tid. Detta gällde också för nattpersonal. Erfarenheten att ta med 
sig till kommande förbättringsarbeten är att skapa förutsättningar för personalen att uppleva 
att de blir tillfredsställande kompenserade. Påståendet om upplägget var det påstående som 
hade lägst medelvärde, men totalt sett var även resultatet kring studiecirkelns upplägg positivt 
med medelvärde på 4,53.  
 
Som kommentar till materialet (medelvärde 4,62) uttryckte en del att det var svårt att förstå 
vissa ord och att det hade kunnat uttryckas med mer ”vanlig” svenska. Medan andra uttryckte 
att det var kort och bra, lättförståeligt, bra läshänvisningar och att samtalsledaren gjorde det 
lättare att förstå. 
 
I kommentarerna kring studiecirkeln (medelvärde 4,71) uttryckte många att studiecirkeln har 
fått dem att tänka till. Andra menar att de redan hade tänket och redan tidigare jobbat på detta 
vis, men att det är bra att bli påmind och få tid att reflektera över värdegrunden tillsammans 
med sina kollegor. Några som nyligen avslutat studiecirkel i etik och bemötande uttryckte att 
det kändes lite som en upprepning av det och att pengarna hade kunnat läggas på annat. 
 
I kommentarerna kring om studiecirkeln gett kunskap om värdegrunden (medelvärde 4,56) 
svarade en del man redan kände till lagtexten. Andra uttryckte att de fått ny kunskap, nytänk 
och att det är skönt att ha den lagstadgade värdegrunden att luta sig mot.  
 



 20 

I kommentarerna kring att vi reflekterar mer över hur insatserna kan anpassas utifrån den 
enskildes behov och önskemål (medelvärde 4,63) angav en del att vi redan arbetat så, andra 
uttryckte att utbildningen har breddat synvinkeln och att man tidigare kanske trott att man 
arbetat så men att man insett att man tidigare kanske utgått mer från sig själv än från 
brukaren. 
 
Vid jämförelse mellan våren och hösten är det bättre resultat för hösten på samtliga 
påståenden. Detta kan bero på flera saker. Dels kan det bero på att samtalsledarna var tryggare 
i sin roll och tryggare med materialet genom de erfarenheter de fått under våren. Det skulle 
också kunna bero på att deltagarna hade andra förväntningar på studiecirkeln och varit mer 
förberedda.  
 
Att medarbetarna blir delaktiga i förändringsprocesser och får en tydlig vision om vad 
förändringsarbetet ska leda till på tidigt stadium är en viktig förutsättning för att det ska 
lyckas (Blomquist & Röding, 2010). Att vi under våren samtalat mycket om värdegrunden 
allmänt i äldreomsorgen, genom olika reportage på kompassen och i media, genom att 
cheferna varit delaktiga från början och att deltagarna hört andra kollegor berätta om 
studiecirkeln kan ha bidragit till att höstens deltagare vara mer förberedda och införstådda 
med vad syftet var med studiecirklarna och hur det hela skulle vara upplagt. Detta kan 
tillsammans med samtalsledarnas erfarenhet från våren ha varit en bidragande orsak till 
höstens förbättrade resultat.  
 
Dessa erfarenheter är också något att ta med sig i kommande förbättringsarbeten. Att vara 
oerhört tydlig med vad syftet och målet med förbättringsarbetet är. Att tydligt och tidigt 
kommunicera vart vi är på väg och varför så förändringsprocessen startar igång hos 
medarbetarna i så tidigt skede som möjligt. Att ge god tid för samtalsledare att sätta sig in i 
materialet och få möjlighet att bli trygga med sin uppgift kan också vara en viktig lärdom att 
ta med sig till framtida förändringsarbeten. Planeringen av projektet gjordes av en arbetsgrupp 
bestående av i huvudsak enhetschefer. Detta hade vi kunnat komplettera med delaktighet för 
medarbetarna också, t.ex. genom fokusgrupper, large group interventions eller genom 
referensgrupper. 
 
De deltagare som fick gå uppsamlingsträff gemensamt med medarbetare i äldreomsorgen från 
andra verksamheter tyckte att det var givande att samtala med personal från andra 
arbetsgrupper, höra hur andra jobbar och få tips och idéer från andra om hur man kan göra i 
olika situationer Dessa erfarenheter har vi tagit med oss i det fortsatta stödet till 
värdegrundsarbetet. Bland annat har vi anordnat utbildning i nätverksgrupper för 
värdegrundsombud. I dessa nätverksgrupper har vi blandat deltagarna så de möter personal 
som de vanligtvis inte träffar. Vi har också använt oss av dessa positiva erfarenheter av 
blandade grupper vid tvärprofessionella reflektionsgrupper för chefer och 
biståndshandläggare. 
 
 
Urvalsenkäten 
Arbetssätt 
När det gäller hur personalen upplever att deras arbetssätt kan påverka den äldre såg man inte 
några säkerställda förändringar vid uppföljningen. Frågorna handlade om hur arbetssättet gav 
möjlighet för den äldre att styra sin dag, hur arbetssättet ger möjlighet för kontaktmannen att 
skapa nära samarbete med den äldre och hur arbetssättet ger den tid den äldre personen 
behöver för att vara delaktig i den personliga omvårdnaden. Tittar man på dessa tre frågor 
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sammantaget så är det totala medelvärdet högre efter avslutade studiecirklar både för 
hemtjänst och särskilt boende men skillnaden är inte statistisk säkerställd. Skillnaden 
avseende arbetssätt är dock högre än skillnaden avseende bemötande. 
 
Bemötande 
När det gällde frågor om bemötandet fanns det en statistiskt signifikant skillnad i hur man 
besvarade frågorna före och efter studiecirkeln avseende två av de tre frågorna. När det gäller 
frågan om de äldre bemöts med respekt såg man en signifikant minskning vid mätning efter 
avslutad studiecirkel. Avseende frågan om den äldre bemöts som en jämlik såg man en 
signifikant ökning vid mätning efter avslutad studiecirkel.  
 
Vad dessa båda skillnader kan bero på kan vara svårt att reda ut. Vad lägger medarbetarna i 
orden respekt och jämlik? Hur kommer det sig att den ena har sänkts och den andra har höjts? 
I studiecirkeln har vi inte fokuserat på ordet jämlikhet, men dock talat mycket om vad respekt 
innebär. När det gäller den lägre skattningen av om de äldre bemöts med respekt skulle det 
kunna bero på att medarbetarna genom studiecirkeln fått ökad kunskap om vad respekt för 
privatliv och personlig integritet samt gott bemötande innebär och att man då efter denna 
nyvunna kunskap insett att vi kanske inte lever upp till detta helt och hållet. Men det skulle 
också kunna vara så att man faktiskt blivit sämre i att ge denna respekt. Kopplar vi denna 
fråga till brukarenkätens resultat, där de äldre skattat en förbättring i vilken respekt personalen 
visar, talar dock skillnaden i hur personalen upplever att den äldre bemöts med respekt för att 
man blivit mer medveten om vad som krävs och fått mer insikt i vad respekt för privatliv och 
personlig integritet innebär i praktiken och därför skattat sig lägre jämfört med före 
studiecirklarna. Kopplar vi dessutom detta resultat till analysen av medarbetarenkäten där 
personalen skattat signifikant högre på frågan om man vet precis vad som krävs av dig i 
arbetet så stärks slutsatsen om att studiecirklarna bidragit till att personalen fått mer insikt i 
och blivit mer medveten om vad som krävs för att bemöta den äldre med respekt.  
 
Genom denna utvärdering kan vi konstatera att personalen redan innan studiecirklarna 
upplevde att de hade ett relativt väl anpassat arbetssätt för att de äldre skulle kunna påverka 
sin vardag, skattar ca 4 av 6, samt att personalen upplever att de har ett gott bemötande, 
skattar ca 5 av 6.  Intressant är att personalen skattar skillnad mellan dessa båda områden där 
man skattar bemötandet högre än arbetssättet. Dessutom ska noteras att sociala innehållet 
skattas lägst av de tre områdena. Detta föranleder oss att se behov av att fortsätta arbeta med 
det sociala innehållet i insatserna samt att ännu mer anpassa vårt arbetssätt för att de äldre i 
högre utsträckning ska uppleva värdigt liv och välbefinnande.  
 
En viktig lärdom av denna studie var att om man ska välja ut en mindre grupp och testa dem 
före och efter en intervention så är det viktigt att det går att identifiera vad en individ svarar 
för respektive efter en intervention. Detta är möjligt att göra utan att enskilda personers 
identitet blir kända och med bevarande av konfidentialitet. Då går det tydligare att mäta 
effekter av en utbildningsinsats. 
 
Samtalsledarnas synpunkter 
Samtalsledarna uttrycker att uppdraget som samtalsledare varit roligt, givande och 
utvecklande för dem själva. Det har också varit en stor utmaning för många.  
 
Inför studiecirklarna fick samtalsledarna utbildning i nationella värdegrunden och 
samtalsledarmetodik i olika form, bland annat genom utbildningsdagar och boken Värdigt liv 
och välbefinnande (Blennberger & Johansson, 2010). Men själva studiematerialet som vi valt 
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att använda publicerades inte förrän en vecka innan de första studiecirklarna skulle starta. 
Detta innebar att samtalsledarna hade mycket kort om tid att sätta sig in i det faktiska 
studiematerialet. Detta var för många en utmaning och innebar att samtalsledarna fick lägga 
mycket tid på att komma in i materialet och lära känna det initialt. Samtalsledarna har allt 
eftersom de blivit tryggare med materialet och tryggare i sin roll som samtalsledare vågat gå 
ifrån materialet mer och mer för att möta grupperna där de är utifrån temat för träffen. En 
lärdom att ta med sig från denna erfarenhet är att planera in så  tillräckligt med tid ges för 
förberedelse. Med mer tid hade samtalsledarna t.ex. kunnat träffas och jobba igenom 
materialet tillsammans innan de gick ut till grupperna. 
 
Samtalsledarna har sett många exempel på personal med mycket fin respekt för de äldre och 
som verkligen arbetar för att bidra till värdigt liv och välbefinnande. Samtalsledarnas 
uppfattning är också att chefens betydelse och attityd har stor påverkan på gruppens 
inställning i värdegrundsarbetet.  
 
Samtalsledarna har träffats i mindre grupper vid två tillfällen under våren och ett tillfälle 
under hösten. Utöver det träffades alla samtalsledare tillsammans vid ett tillfälle under våren 
och ett tillfälle under hösten. Samtalsledarna har också varit indelade i mindre grupper med 
varsin fadder. De som valdes till faddrar hade god erfarenhet av att vara samtalsledare sen 
tidigare genom att de haft uppdrag som samtalsledare i projektet Etik och bemötande. 
Samtalsledarna uttrycker att det varit värdefullt att möta övriga samtalsledare och diskutera 
utmaningar och uppdraget tillsammans. Samtalsledarna fick även möjlighet att träna på olika 
situationer tillsammans med andra samtalsledare vilket var uppskattat. 
 
 
Värdesystem 
Med värdesystem menas komplex av värden som en individ anser vara mer eller mindre 
betydelsefulla (Sjölander et al. 2013). Genom tillägget av värdesystemtest vid uppföljningen 
av urvalsenkäten har tre distinkta värdesystem kunnat identifieras bland 
omvårdnadspersonalen där värdesystemen har betydelse för hur personalen resonerar etiskt 
och moraliskt vid olika situationer.  
 
Majoriteten hade det minst utvecklade värdesystemet, värdesystem 1, (totalt 121 personer). 
Detta värdesystem karaktäriseras bland annat av att man anser att regler, rutiner och 
personalens arbetsvillkor ska vara styrande. Personer med värdesystem 1 gör ofta gruppens 
värderingar till sina egna utan närmare eftertanke. En konsekvens av detta är att 
värdesystemet hos dessa personer är ganska formbart. En förtroendeingivande och tydlig 
ledare har stora möjligheter att förändra gruppens värdesystem. Så genom ett tydligt ledarskap 
med tydlig beskrivning av hur man ska arbeta och tydlighet kring vilka värderingar som ska 
vara rådande utför personal med detta värdesystem ett mycket gott arbete som leder till 
värdigt liv och välbefinnande för de äldre. En positiv effekt av studiecirklarna är just att det 
för denna personalgrupp blivit tydligare vad vårt uppdrag är, vilka värderingar som gäller och 
hur vi rent praktiskt utifrån allmänna råden ska jobba. 
 
Personal med det näst mest utvecklade värdesystemet, värdesystem 2, (totalt 88 personer) 
utgår i mindre utsträckning från sig själv och personalgruppens behov i bemötandet av de 
äldre och mer från den äldres förutsättningar, behov och önskemål. För personal i 
värdesystem 2 är det viktigt med respekt för den äldre och att skapa delaktighet och 
självbestämmande genom dialog med den äldre. Även i denna grupp hyser man förhållandevis 
stor tilltro till expertis och faktakunskap. 
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I det mest utvecklade värdesystemet, värdesystem 3, (totalt 17 personer) har man ett tydligare 
fokus på den äldres behov, delaktighet och självbestämmande. Det är viktigt att den äldre blir 
sedd som person och individ och att verksamheten inriktas mot den äldre snarare än mot 
personalens arbetsvillkor och önskemål. För den här personalgruppen handlar t.ex. etik inte 
primärt om att följa etiska regler som definieras av experter utan om att själv fatta etiskt 
rimliga beslut utifrån den enskildes omständigheter och behov. 
 
Så utifrån vilket värdesystem personalen ingår i behöver de också olika form av ledarskap. 
Övervägande andel har behov av tydligt ledarskap och tydliga etiska riktlinjer. Den 
lagstadgade nationella värdegrunden, socialstyrelsens allmänna råd samt studiecirkelns fokus 
på hur vi i äldreomsorgen ska handla rent praktiskt utgör tydliga och bra stöd till personalen 
som har dessa behov. 
 
Fördelen med att identifiera värdesystem i gruppen är att det värdesystem som en person har i 
hög grad påverkar synen på etikfrågor, autonomi och deltagande. Detta kommer att analyseras 
och diskuteras mer i en vetenskaplig artikel av Sofia Kjellström och Per Sjölander. Detta gör 
att det skulle kunna gå att skräddarsy utbildningsinsatser utifrån olika gruppers behov, eller 
användas som verktyg vid rekrytering. Det behövs dock mer undersökningar om personer 
med olika värdesystem har olika förmåga att leva upp till äldreomsorgens värdegrund i 
handling.  
 
 
 
Önskemål om utbildning 
Bilaga 9 
Sett till hela gruppen vill flest ha utbildning om äldre, deras sjukdomar och mediciner. 
Därefter vill man ha diskussion av etiska fall i grupper. Den utbildningsform som skattas lägst 
är att filma vårdsituationer. 
 
Vid jämförelse mellan undersköterskor och vårdbiträden vill undersköterskorna i större 
utsträckning ha föreläsning om etiska principer och utbildning om arbetssättet egentid medan 
vårdbiträden i högre utsträckning vill observera varandra när vi arbetar och få kommentarer 
från kollegor om vad vi kan göra bättre. På övriga frågor syntes inga säkerställda skillnader. 
 
Vid jämförelse mellan personal i hemtjänst och personal på särskilt boende vill personal i 
hemtjänst i högre utsträckning ha föreläsning om etiska principer, observera varandra och 
utbildning i egentid. På övriga frågor syntes inga säkerställda skillnader. 
 
Dessa resultat bör beaktas vid framtida utbildningssatsningar. 
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Konklusion  
Projektet har lyckats med att ge kunskap om nationella värdegrunden till alla medarbetare i 
äldreomsorgen. Medarbetarna har genom projektet reflekterat över hur vi ska göra i praktiken 
för att tillämpa värdegrunden. Studiecirklarna har lett till att medarbetarna reflekterar mer 
över hur vi kan anpassa insatserna utifrån den enskildes behov och önskemål. Detta har 
bidragit till att brukarna i högre utsträckning upplever sig vara delaktiga i beslut och i högre 
utsträckning upplever att personalen visar respekt för dem som person vilka är viktiga värden 
för att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
  
Detta projekt har både utvärderats och studerats med vetenskapliga metoder i samarbete med 
Hälsohögskolan i Jönköping och vi ser stora fördelar med att samarbeta med högskolan även i 
kommande projekt. 
 
Värdegrundsarbetet fortsätter nu bland annat genom att värdegrundsombud utbildas i syfte att 
kunna vara ett stöd till cheferna i det kontinuerliga värdegrundsarbetet. Äldrenämnden har 
fattat beslut om ett antal värdighetsgarantier som en del i äldreomsorgens fortsatta 
värdegrundsarbete.  Äldreomsorgen bygger nu vidare på de erfarenheter vi gjort under detta 
projekt och fortsätter arbeta för att ännu mer bidra till värdigt liv och välbefinnande för de 
äldre. 
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BILAGA1       Jönköping 2012-02-14 
 
Information om Värdegrundsarbetet 
 
Riksdagen har infört en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska 
arbeta utifrån en nationell värdegrund. Denna värdegrund handlar om att socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
 
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen tydliggör de etiska värden och normer som 
ska vara grunden i äldreomsorgen. Värdegrunden befäster ett synsätt om att äldre personer ska 
kunna leva efter sin identitet och personlighet. En avgörande aspekt är den enskildes 
möjlighet till självständighet, självbestämmande och delaktighet. Stödet till den enskilde ska 
vara individanpassat, av god kvalitet och utformas med respekt för de äldres egna värderingar 
och den personliga integriteten. Verksamheten ska bidra till att den enskilde känner trygghet 
och meningsfullhet. Den äldre personen ska få ett gott bemötande. 
 
För att skapa samsyn om värdegrundens betydelse i hela äldreomsorgen kommer vi nu alla att 
arbeta med att förankra och tillämpa denna värdegrund. 
 
Alla medarbetare i äldreomsorgen, oavsett profession, kommer under året gå en studiecirkel i 
nationella värdegrunden. Där kommer vi att få kunskap om och möjlighet att tillsammans 
reflektera över vad som ger ett värdigt liv och välbefinnande för brukarna. Dessa reflektioner 
ska leda fram till gemensamt formulerade konkreta exempel på vad vi kan göra för att bidra 
till att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
 
Studiecirkeln startas upp med en kick-off om brukarinflytande och värdegrund. För de som 
ska gå studiecirkeln under våren går man kick-off antingen på förmiddagen eller på 
eftermiddagen den 13 mars. Lokal: Pingstkyrkan, Jönköping. Föredragshållare: Charlotte 
Roos. Din chef gör anmälan via gemensamma dokument. 
 
Själva studiecirkeln består av fyra träffar om 2,5 timme var. Din chef informerar om vilken 
grupp du ska ingå i samt när och var dessa träffar hålls. Alla ska gå alla fyra träffarna. Om 
man missar en träff kommer det att finnas uppsamlingsheat. Teman för träffarna är: 
 
Träff 1:  Värdegrund, Spelregler 

Självbestämmande 
Träff 2:  Trygghet 

Meningsfullhet och sammanhang 
Träff 3:  Respekt för privatliv och personlig integritet 

Individanpassning och delaktighet 
Träff 4:  Gott bemötande 

Insatser av god kvalitet 
 

I slutet av augusti/början av september kommer det att bli ny kick-off för dem som ska gå 
studiecirkeln till hösten. Information om detta kommer ut lite senare. 
 
Välkomna och lycka till!   / Helena Ågren, projektledare, Tfn 102903 
  



 27 

BILAGA 2 
Utvärdering studiecirkeln Nationella Värdegrunden 
 
 
                     Håller inte med         Håller med 
            1        2       3        4       5        6 
Jag tycker att studiecirkeln har varit bra                                   
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag har fått ökad kunskap om den lagstadgade nationella  
värdegrunden och hur den kan tillämpas                                         
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag tycker att det har varit bra att reflektera över  
värdegrunden tillsammans i grupp                                   
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Studiecirkeln har lett till att jag reflekterar mer över 
hur vi kan anpassa insatserna utifrån den enskildes 
behov och önskemål.                                    
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag tycker att materialet var lätt att förstå                                  
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag tycker att studiecirkelns upplägg med 4 träffar 
om 2,5 timme var bra                                    
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Jag tycker att samtalsledaren var bra                                   
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

                Fortsätt på nästa sida, tack.  
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BILAGA 2 
Bakgrundsfrågor 
 
Kön:  Man   Kvinna  
 
 
 
Hur gammal är du? ____ år 
 
 
 
Hur länge har du arbetat i äldreomsorgen? ____ år 
 
 
 
Utbildningsnivå:   
 
Grundskola    
 
Gymnasieskola  
 
Högskola   
 
 
 
Vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen i? 
 
Hemtjänst:           Vårdbiträde   Undersköterska   
 
Särskilt boende:      Vårdbiträde  Undersköterska   
 
Dagverksamhet  
 
Hälso- och sjukvård/rehab  
 
Kostverksamhet   
 
Område service  
 
Administration  
 
Arbetsledande  
 
Annan: ________________________________________________ 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3      Jönköping 
2012-02-10 
 
 
Hej! 
 
 
Syftet 
Som en del i utvärdering av projekten sociala innehållet på särskilt boende och 
värdegrundsarbetet ska denna enkla enkät besvaras av ett antal medarbetare i äldreomsorgen.  
 
Vad frågorna handlar om 
Enkäten består av tre frågor kring dina upplevelser av arbetssättets påverkan på brukarens 
inflytande, tre frågor om bemötande samt tre frågor om det sociala innehållet. Dessutom finns 
en bakgrundsvariabel som du kryssar för om du jobbar på demensenhet. 
 
Enkäten 
Undersökningen är anonym. Ingen kommer att få veta vad just du har svarat.  
 
Du kommer att besvara enkäten vid två tillfällen: första gången i februari 2012 och andra 
gången i slutet av året. Till andra tillfället kommer nya enkäter skickas ut. 
 
Hur man fyller i enkäten 
Du svarar på frågorna på nästa sida genom att sätta ett kryss i den rutan som stämmer bäst 
överens med din uppfattning.  
 
Enkäten tar endast ett par minuter att besvara. När du fyllt i den lämnar du den till din chef 
som skickar in enkäterna till mig i ett internpostkuvert senast 2 mars. 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Helena Ågren 
Projektledare 
Äldreomsorgens, Hoven plan 5 
Tfn 10 29 03 
helena.agren@jonkoping.se 
 
 

mailto:helena.agren@jonkoping.se
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BILAGA 3 
Arbetar du på demensenhet? Ja        
 
 
                      Mycket                  Mycket 
      sällan                   ofta  
      eller                  eller 
      aldrig                  alltid 
 
Arbetssätt               1         2        3       4       5       6 
1. I hur stor utsträckning upplever du att ert  
(arbetsgruppens) arbetssätt ger den äldre möjlighet  
att styra sin dag (t.ex. byta städ mot promenad,  
välja när han/hon vill stiga upp eller gå och lägga sig)?                                  
  
 
2. I hur stor utsträckning upplever du att ert arbetssätt ger  
möjlighet för kontaktmannen att skapa ett nära samarbete 
med den äldre?                                            
 
3. I hur stor utsträckning upplever du att ert arbetssätt 
ger den äldre den tid han/hon behöver för att kunna vara 
delaktig i den personliga omvårdnaden?                           
 
 
 
Bemötande 
1. I hur stor utsträckning upplever du att den äldre  
bemöts med respekt?                                            
 
2. I hur stor utsträckning upplever du att ni i arbetsgruppen 
tar er tid att lyssna på den äldre?                                           
 
3. I hur stor utsträckning upplever du att den äldre bemöts 
som en jämställd?                            
 
 
 
Socialt innehåll 
1. I hur stor utsträckning upplever du att den äldre  
erbjuds aktiviteter (t.ex. titta i album, högläsning) 
utifrån sina önskemål?                            
 
2. I hur stor utsträckning får den äldre egentid med  
kontaktmannen?                                            
 
3. I hur stor utsträckning upplever du att egentiden 
utformas utifrån den äldres önskemål?                            
 
     Tack för din medverkan! 
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BILAGA 4      Jönköping 
2012-10-25 
 
Vi tillfrågar dig om medverkan i enkät 
 
 
 
Syftet 
Denna enkät är en del i utvärderingen av projekten Sociala innehållet på särskilt boende och 
Värdegrundsarbetet. Syftet är också att ta reda på vad personal i äldreomsorgen värderar och 
hur de ser på etik och utbildning. 
 
Enkäten 
Din arbetsgrupp besvarade en enkät i februari 2012. Nu gör vi en uppföljning på detta. Denna 
gång kommer du få besvara samma frågor igen, men vi har även lagt till några extra frågor 
om vad du anser om värdegrundsutbildningen, etik och värderingar i allmänhet samt några 
bakgrundsfrågor om bland annat ålder och antal år i äldreomsorgen. 
 
Vad krävs? 
Vi beräknar att det tar max 15-20 minuter att besvara och du har rätt att göra det på arbetstid. 
Du svarar på frågorna genom att sätta ett kryss i den rutan som stämmer bäst överens med din 
uppfattning. När du besvarat enkäten lämnar du den till din chef som skickar in enkäterna till 
Helena Ågren, Hoven, senast 21 december 2012. 
 
Frivillighet och anonymitet 
Undersökningen är helt anonym, vilket betyder att ingen kommer att få veta vad just du har 
svarat. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta medverkan utan att ange skäl. 
 
Resultatet 
Resultatet kommer att användas för att förbättra äldreomsorgens utbildningssatsningar samt 
ge er och era chefer ökad förståelse för olika personers sätt att se på utbildning, arbete och 
etiska frågeställningar. Resultatet kommer även att publiceras som en vetenskaplig artikel. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Helena Ågren   Sofia Kjellström 
Projektledare    Docent i gerontologi 
Äldreomsorgen, Hoven plan 5  Hälsohögskolan i Jönköping 
Tfn 10 29 03    Tfn 036-10 13 13 
helena.agren@jonkoping.se   sofia.kjellstrom@hhj.hj.se   

mailto:helena.agren@jonkoping.se
mailto:sofia.kjellstrom@hhj.hj.se
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BILAGA 4 
Sätt ett kryss i den rutan som stämmer bäst överens med din uppfattning 1-6. 
 
        Mycket sällan           Mycket ofta  

        eller aldrig            eller alltid 
               1        2       3        4        5       6 
Arbetssätt                
1. I hur stor utsträckning upplever du att ert  
(arbetsgruppens) arbetssätt ger den äldre möjlighet  
att styra sin dag (t.ex. byta städ mot promenad,  
välja när han/hon vill stiga upp eller gå och lägga sig)?                                     
  
2. I hur stor utsträckning upplever du att ert arbetssätt ger  
möjlighet för kontaktmannen att skapa ett nära samarbete 
med den äldre?                                                       
  
3. I hur stor utsträckning upplever du att ert arbetssätt 
ger den äldre den tid han/hon behöver för att kunna vara 
delaktig i den personliga omvårdnaden?                                       
 
 
Bemötande 
1. I hur stor utsträckning upplever du att den äldre  
bemöts med respekt?                                                        
 
2. I hur stor utsträckning upplever du att ni i arbetsgruppen 
tar er tid att lyssna på den äldre?                                                      
 
3. I hur stor utsträckning upplever du att den äldre bemöts 
som en jämställd?                                        
 
 
 
 
 
 
      Håller inte med                                        Håller med 
                1        2       3        4       5        6 
Studiecirkeln Nationella Värdegrunden  
Jag har fått ökad kunskap om den lagstadgade nationella  
värdegrunden och hur den kan tillämpas.                                      
 
Jag tycker att det har varit bra att reflektera över  
värdegrunden tillsammans i grupp.                                        
 
Studiecirkeln har lett till att jag reflekterar mer över  
hur vi kan anpassa insatserna utifrån den enskildes  
behov och önskemål.                                        
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BILAGA 4 
Sätt kryss i den rutan som stämmer bäst överens med din uppfattning 1-5. 
Vad skulle du vara intresserad av för utbildningar i framtiden 
 
             Håller inte med                           Håller med 
     1        2        3       4        5 
Föreläsning om etiska principer såsom självbestämmande 
och integritet                                                             
  
Föreläsning av etikexpert som beskriver hur personal ska göra                             
 
Observera varandra när vi arbetar och få kommentarer från  
kollegor om vad vi kan göra bättre                                             
 
Diskussion av etiska fall i grupper så vi tillsammans kommer  
fram till vad som är bäst för oss                                            
 
Praktisk handledning i hur man handlar rätt                                           
 
Filma vårdsituationer och tillsammans titta och reflektera i  
arbetslaget                                               
 
Utbildning om personcentrerat arbetssätt                                           
 
Utbildning om äldre, deras sjukdomar och mediciner                                           
 
Ha regelbundna utbildningar om värdegrundsarbete                                              
 
Utbildning om arbetssättet ”egentid”                                                                      
 
Utbildning sker bäst i grupper med deltagare från olika  
personalkategorier                                                                                                  
 
Annat förslag:………………………………………………....................................................... 
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BILAGA 4 
Etikfrågor                 Håller inte med                         Håller med 
                        1        2       3        4        5 
Etik 
Etik lärs bäst ut av experter                                          
  
Etik handlar om att bemöta utifrån individuella förutsättningar  
och behov                                             
 
Det finns alltid ett förhållningssätt eller handlande som är  
mest etiskt korrekt                                            
 
Ibland innebär ett etiskt handlande att man måste begå lagbrott                            
 
Man måste lära sig vilka etiska regler som gäller och sedan  
följa dessa utan undantag                                             
 
Att handla etiskt mot en person kan samtidigt betyda  
att man handlar oetiskt mot en annan person                                          
                      
 
 
Rutiner och individanpassning 
Det är tryggt för mig att följa rutiner (för sovtider, mat osv)                                  
    
Fasta rutiner gör att arbetet fungerar                                            
 
Rutiner ska anpassas efter de äldres önskemål                                            
 
Om vi sätter den äldres önskemål i centrum så kan vi anpassa  
verksamheten och rutiner så det passar både äldre och personal                            
 
Rutiner måste anpassas till personalens arbetsvillkor                                           
 
Fasta rutiner gör det svårt att individanpassa omsorgen                                         
 
Rutiner måste ses över med jämna mellanrum                                          
   
Rutiner gör att det blir det rättvist                                             
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BILAGA 4                     Håller inte med                         Håller med 
     1        2       3       4       5 
Delaktighet 
Delaktighet innebär att berätta för den äldre om vad som ska  
göras och hur                                            
   
Delaktighet innebär att inhämta information från äldre för  
att personal ska bestämma om vad ska göras och hur                                             
 
Delaktighet innebär att tillsammans med den äldre komma  
fram till vad som ska göras och hur                                            
 
Delaktighet innebär att personal ger råd och den äldre får  
bestämma själv                                             
 
Delaktighet innebär att personal utgår från sig själva hur de 
skulle vilja bli behandlade                                             
 
Delaktighet handlar om att den äldre ska bli sedd som person                               
 
 
Självbestämmande 
Självbestämmande innebär att äldre får göra som de vill                                       
 
Att stödja den äldres självbestämmande innebär att tänka på hur  
jag själv skulle vilja ha det om jag var äldre                                           
 
Självbestämmande innebär att både personalens och de äldres  
önskemål måste tas till vara                                            
 
Ansvarig personal bestämmer inom vilka ramar de äldre kan  
få bestämma själv                                               
 
Personalen och de äldre måste ha en kontinuerlig dialog om  
den äldres önskemål om självbestämmande                                           
 
Det är viktigt att man tar hänsyn till personalens arbetssituation  
då man avgör hur stort självbestämmande de äldre ska få                                      
 
Att stödja den äldre självbestämmande handlar om att jag ska  
ta reda på hur den enskilde äldre vill ha det                                           
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BILAGA 4 
Allmänna värderingar             Håller inte med                         Håller med 
     1       2        3        4        5 
Varför är utbildning bra?  
Det ökar möjligheten för mig att få ett tryggt och säkert jobb                                
 
Det bidrar till att skapa självständiga individer och ett samhälle  
där alla människor har samma värde                                             
 
Det förbättrar mina möjligheter att förstå mig själv och min  
omgivning                                             
   
Det gör att jag har större chans att uppnå mina mål och få 
personlig framgång                                             
 
Det ökat vår rationalitet och förbättrar samhällets funktioner                                
        
Hur ser du på kritik? 
Positiva och negativa synpunkter är en naturlig del i alla  
vitala relationer                                             
 
Jag välkomnar kritik som avslöjar dolda motiv och beteenden  
hos mig själv                                              
 
Jag känner mig kränkt av kritik som framförs av människor  
som inte förstår vad det handlar om                                            
 
Jag accepterar kritik som hjälper mig att uppfylla mina och  
samhällets mål                                             
 
Jag uppfattar kritik som en påminnelse om vilka regler och  
bestämmelser som gäller                                             
 
Vad är viktigast för dig?  
Att utveckla min förmåga att kritiskt granska mig själv och den  
värld jag befinner mig i                                             
 
Att omgivningen värdesätter mig som person och min kompetens                                    
 
Att bidra till att andra utvecklas på ett positivt sätt                                                     
 
Att den sociala gemenskapen ger mig trygghet genom att  
acceptera och uppskatta mig                                            
 
Att min omgivning tillfredsställer mina behov                                                    
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 BILAGA 4                 Håller inte med                         Håller med 
     1        2       3        4       5 
Hur ser du på kunskap? 
Vissa saker vet vi, andra saker vet vi att vi inte vet,  
och andra saker vet vi inte att vi inte vet                                                       
 
Det som känns rätt avgör ofta det som är rätt eller fel                                                       
 
Experter och specialister har bäst kunskap                                                        
 
Det finns både det som vi med säkerhet vet och sådant som vi  
ännu inte tagit reda på                                            
              
Olika syn på kunskap beror på att fenomen kan tolkas olika                                      
 
 
 
Hur ser du på konflikter när vänner eller  
familjemedlemmar tycker olika saker?  
Konflikter beror ofta på att någon har fel uppfattning                                          
               
Konflikter är intressanta eftersom de visar på olika synsätt                                        
 
Konflikter är något jag tolererar eftersom de kan leda till  
förbättringar                                                         
 
Konflikter försöker jag undvika eftersom det förstör den  
sociala gemenskapen                                                        
 
Konflikter är en naturlig del i alla mänskliga relationer                                         
 
 
Hur viktig tycker du att olika egenskaper hos barn är? 
Tolerans                                                        
 
Självständighet                                                       
 
Kreativitet                                                         
 
Lydighet                                                     
 
Flitighet                                              
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BILAGA 4 
Bakgrundsfrågor 
 
Kön:  Man   Kvinna   

 
 
 
Hur gammal är du? _____ år 

 
 
 
Hur länge har du arbetat i äldreomsorgen? _____ år 

 
 

Utbildningsnivå: 
 
Grundskola   
 
Gymnasieskola  
 
Högskola   
 
 

 
Vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen i? 
 
Hemtjänst:  Vårdbiträde   Undersköterska   
 
Särskilt boende: Vårdbiträde   Undersköterska   
 
Arbetar du på demensenhet?              Ja   

 
 
 

 
Har du något ytterligare som du vill tillägga: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  Tack för din medverkan! 
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BILAGA 5      Jönköping 
2012-10-22 
 
 
 
Information angående uppföljning av mätningen som gjordes i feb 2012 
 
I februari 2012 besvarade din arbetsgrupp en enkät med frågor om arbetssätt och bemötande. 
Personal på särskilt boende fick även besvara frågor om sociala innehållet. Tack för att ni tog 
er tid, vilket gjorde att vi kunde få in så många svar. Vi hade en svarsfrekvens på ca 75%. 
 
Nu är det snart dags att göra uppföljning av denna mätning som del i utvärdering av projekten 
Sociala innehållet på särskilt boende och Värdegrundsarbetet. Samma grupper som 
besvarade enkäten i februari kommer nu tillfrågas igen. 
 
Personalen kommer att besvara samma frågor som i februari, men vi har också utökat 
frågorna vid uppföljningen med några bakgrundsfrågor, ett värdetest, frågor om etik samt hur 
de ser på utbildning. Nytt för detta tillfälle är att vi påbörjat ett samarbete med 
Hälsohögskolan i Jönköping, vilket innebär att resultatet även kommer att publiceras som en 
vetenskaplig artikel. 
 
Värdet för oss i äldreomsorgen att delta i Hälsohögskolans studie är bland annat att få se vilka 
utbildningsformer vår personal efterfrågar, men också vad personalen värderar och hur de ser 
på etik i den individanpassade omsorgen. Med hjälp av denna kunskap hoppas vi att i 
framtiden kunna skräddarsy utbildningar så att varje medarbetare får det som fungerar bäst för 
dem. Det kommer också kunna ge er chefer ökad förståelse för de olika sätt som er personal 
ser på sitt arbete och etiska frågeställningar. 
 
Det är värdefullt både för oss i verksamheten och för högskolan att få så många svar som 
möjligt, eftersom det ger en mer tillförlitlig bild av vad personalen anser. Det är därför viktigt 
att tid avsätts för att kunna besvara enkäten. Ett sätt kan vara att sätta av tid på t.ex. APK så 
att så många som möjligt kan fylla i enkäten samtidigt. Eftersom enkäten har utökats med ett 
antal frågor bör ni avsätta lite längre tid för att fylla i den, ca 15-20 min. 
 
Enkäterna kommer att skickas ut till er i november. Enkäterna besvaras och skickas till mig 
senast 21 december.  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Helena Ågren, projektledare värdegrund 
Tfn 102903, helena.agren@jonkoping.se  
  

mailto:helena.agren@jonkoping.se
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BILAGA 6 
Studiecirkeln Nationella 
Värdegrunden totalt 
 
1.Jag tycker att studiecirkeln har varit bra 

 

 
 
Statistik 

Medelvärde 4,71 

Median 5 
 
 
 
2. Jag har fått ökad kunskap om den 
 lagstadgade nationella värdegrunden  
 och hur den kan tillämpas 

 
 
Statistik 

Medelvärde 4,56 
Median 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. Jag tycker att det har varit bra att reflektera 
 över värdegrunden tillsammans i grupp 

 
 
Statistik 
Medelvärde 5,16 
Median 5 
 
 
 
4. Studiecirkeln har lett till att jag reflekterar 
 mer över hur vi kan anpassa insatserna 
 utifrån den enskildes behov och önskemål 

 
 
Statistik 
Medelvärde 4,63 
Median 5 
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BILAGA 6 
 
 
 
 
 
5. Jag tycker att materialet var lätt att förstå 

 
 
Statistik 
Medelvärde 4,62 
Median 5 
 
 
 
 
 
6. Jag tycker att studiecirkelns upplägg med 4 
 träffar om 2,5 timme var bra 
 

 
 
Statistik 
Medelvärde 4,53 
Median 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Jag tycker att samtalsledaren var bra 

 
 
Statistik 
Medelvärde 5,34 
Median 6 
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BILAGA 7 
Studiecirkeln Nationella 
Värdegrunden jämförelse vår höst 
 
 
 
 
 
1. Jag tycker att studiecirkeln har varit bra 

 
 
 
 
 
2. Jag har fått ökad kunskap om den 
 lagstadgade nationella  värdegrunden och 
 hur den kan tillämpas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Jag tycker att det har varit bra att reflektera 
 över värdegrunden tillsammans i grupp 

 
 
 
 
 
 
4. Studiecirkeln har lett till att jag reflekterar 
 mer över hur vi kan anpassa insatserna 
 utifrån den enskildes behov och önskemål 
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BILAGA 7 
 
 
 
 
 
5. Jag tycker att materialet var lätt att förstå 

 
 
 
 
6. Jag tycker att studiecirkelns upplägg med  
 4 träffar om 2,5 timme var bra 

 
 
 
7. Jag tycker att samtalsledaren var bra 
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BILAGA 8 
Studiecirkeln Nationella 
Värdegrunden (Höst)  
(Svar: Hemtjänst 288, Särskilt boende 423, 
Övrigt 217) 
 
Vilken verksamhet arbetar du huvudsakligen i? 

 
 
 
Jag tycker att studiecirkeln har varit bra 

 
 
 
Jag har fått ökad kunskap om den lagstadgade 
nationella värdegrunden och hur den kan 
tillämpas 

 

 
 
 
 
 
Jag tycker att det har varit bra att reflektera 
över värdegrunden tillsammans i grupp 

 
 
 
 
Studiecirkeln har lett till att jag reflekterar mer 
över hur vi kan anpassa insatserna utifrån den 
enskildes behov och önskemål 

 
 
 
Jag tycker att materialet var lätt att förstå 
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BILAGA 8 
 
 
 
 
Jag tycker att studiecirkelns upplägg med 4 
träffar om 2,5 timme var bra 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jag tycker att samtalsledaren var bra 

 
 
 

Hur gammal är du? 
Statistik 
 Hemtjänst Särskilt boende Övrigt 
Medelvärde 44,17 44,86 46,56 
Median 44 44 47 
 
 
Hur länge har du arbetat i äldreomsorgen? 
Statistik 
 Hemtjänst Särskilt boende Övrigt 
Medelvärde 14,58 17,02 17,71 
Median 13 15 16 
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BILAGA 9 

Medelvärden och gruppjämförelser 
(Kruskal Wallis Test) 

Vad skulle du vara intresserad av 
för utbildningar i framtiden?  

Värdesystem Yrke Verksamhet 

Hela 
gruppen 1 2 3 p Under 

sköterskor 
Vård 

biträden p Hemtjänst Särskilt 
boende p 

n 227 121 88 17   174 38   92 121   
Föreläsning om etiska 
 principer såsom  
självbestämmandeoch integritet 

3,41 3,47 3,34 3,2 >0,05 3,44 3,34 <0,05 3,59 3,29 <0,05 

Föreläsning av etikexpert som 
beskriver hur personal ska göra 3,34 3,29 3,47 3,13 >0,05 3,35 3,24 >0,05 3,46 3,23 >0,05 

Observera varandra när vi arbetar 
och få kommentarer från kollegor  
om vad vi kan göra bättre 

3,27 3,32 3,36 2,41 <0,05 3,28 3,32 <0,05 3,53 3,11 <0,05 

Diskussion av etiska fall i grupper 
så vi tillsammans kommer fram 
 till vad som är bäst för oss 

3,87 3,75 3,98 4,06 >0,05 3,88 3,87 >0,05 3,9 3,86 >0,05 

Praktisk handledning i hur man 
handlar rätt 3,67 3,58 3,87 3,31 <0,05 3,71 3,5 >0,05 3,78 3,59 >0,05 

Filma vårdsituationer och 
tillsammans titta och  
reflektera i arbetslaget 

2,76 2,82 2,69 2,69 >0,05 2,85 2,32 >0,05 2,71 2,78 >0,05 

Utbildning om personcentrerat  
arbetssätt 3,39 3,22 3,59 3,56 <0,05 3,43 3,22 >0,05 3,45 3,34 >0,05 

Utbildning om äldre, deras 
sjukdomar och mediciner 4,34 4,16 4,52 4,69 <0,001 4,34 4,34 >0,05 4,38 4,3 >0,05 

Ha regelbundna utbildningar  
om värdegrundsarbete 3,37 3,36 3,44 3,19 >0,05 3,41 3,11 >0,05 3,51 3,24 >0,05 

Utbildning om arbetssättet 
”egentid” 3,41 3,36 3,57 2,94 >0,05 3,43 3,32 <0,01 3,67 3,23 <0,01 

Utbildning sker bäst i grupper 
med deltagare från  
olika personalkategorier 

3,58 3,46 3,8 3,38 <0,05 3,64 3,55 >0,05 3,69 3,58 >0,05 
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