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Abstract 
The aim of this text is to study how sectional managers in the care of the elderly work so as to 
promote basic human values. Semi-structured interviews generated qualitative data from five 
sectional managers. A hermeneutical approach was applied for interpreting the interviews. 
The result shows that the respondents are conscious of the fact that it takes a lot of long term 
work before a change in current procedures will happen. Also, the common everyday 
principles of work and basic values will continue to be part of the care of the elderly. Here the 
basic value that “ombudsmen” represent is an asset for future work and development. 
Sectional managers say they apply pedagogical principles in the way they fulfill their tasks. 
They create coherence and a common approach which in turn leads to care based on basic 
values. Consciousness about the significance of combining word and action is the case. 
However such processes may deepen by means of individual reflection and contribute to 
learning, development and change. 
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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att få en djupare insikt och förståelse för hur enhetschefer inom 
äldreomsorgen arbetar för att på ett pedagogiskt sätt leda verksamheten mot en 
värdegrundsbaserad omsorg. Kvalitativt halvstrukturerade intervjuer har genomförts med fem 
enhetschefer. Ett hermeneutiskt förhållningssätt har stöttat tolkningen av intervjuerna. 
Resultatet visar att det finns medvetenhet om att utvecklingen av värdegrundfrågor kräver ett 
långsiktigt arbete inom äldreomsorgen. Då blir värdegrundsombuden en tillgång i det fortsatta 
arbetet. Enhetscheferna beskriver att de arbetar på ett pedagogiskt sätt för att skapa samsyn 
och ett gemensamt förhållningssätt som kan leda mot en värdegrundsbaserad omsorg. Det 
finns en medvetenhet i ord och handling som de anställda kan fördjupa genom individuell 
reflektion. Kritiskt tänkande och reflektion kan bidra till lärande, utveckling och förändring.  
 
 
 
 
Nyckelord: Empiri, reflektion, transformativt lärande, utveckling, värdegrund, äldreomsorg. 
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Inledning	
Detta hände för snart trettio år sedan under min första praktik som undersköterskeelev. En 
undersköterska visade ett sätt att vara mot patienterna som gjorde starkt intryck. Hon kallade 
vårdtagarna vid namn och undrade hur de ville ha vården.  
 
Genom åren som undersköterska och en kort tid som enhetschef inom äldreomsorgen har frå-
gor om vårdtagarens rätt att påverka sin vardag och sitt liv varit viktiga. Att se varje 
vårdtagare som en individ med en egen berättelse värd att lyssna på. Att arbeta för att äldre 
människor ska få uppleva sin vardag som meningsfull och att bli bemött med värdighet och 
respekt ses som både självklart och viktigt.  
 
Värdegrundsfrågor har under lång tid varit viktiga och centrala i äldreomsorgen. Det som är 
nytt är att det finns en nationell och lagfäst värdegrund att förhålla sig till. Den tydliggör 
värderingar och etiska förhållningssätt och den ska verka som ett stöd i arbetet. För att en 
värdegrund ska kunna vara ett stöd för de anställda behöver den också vara konkret – visa 
inriktningen och i det dagliga arbetet påverka vårdgivarnas tankar och handling 
(Socialstyrelsen, 2012). Mitt intresse har väckts kring hur värdegrunden ska kunna im-
plementeras i äldreomsorgen och bli en fungerande del av den. En relaterad fråga gäller hur 
enhetschefer leder värdegrundsarbetet. 
 
När värdegrunden infördes i socialtjänstlagen fick Socialstyrelsen 2010 ett antal regerings-
uppdrag. Ett av dessa var att ta fram ett handledningsmaterial och en värdegrundsutbildning 
på 7,5 hp.  

Bakgrund	

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver enligt SoL (2001:453) 2 kap. 2 §. Vid 
länsstyrelsernas tillsyn 2008-2009 fann man många brister i omsorgens innehåll och kvalitet 
(Socialstyrelsen, 2010). Länsstyrelserna har uppmärksammat brister i den enskildes rätt till 
inflytande och delaktighet i insatsernas genomförande. Detta märks bland annat vid upp-
rättandet av genomförandeplaner. Vårdtagare är alltför sällan delaktiga i arbetet och saknar 
möjlighet att vara med i planeringen på andra sätt.  Ofta är det rutinerna i de särskilda boen-
dena och hemtjänstgruppernas fasta scheman som styr de äldres vardag och begränsar den 
enskildes självbestämmande och delaktighet. De som kan uttrycka sig tillfrågas visserligen till 
viss del, men i praktiken utför man vården som en anpassning till rutiner och den bemanning 
som finns för exempelvis duschning, måltider, aktiviteter eller sänggående. Flera länsstyrelser 
ger exempel på att vårdtagarnas vanor och personlighet inte respekteras. De måste lägga sig 
tidigare än vad de önskar för att personalen ska hinna hjälpa alla som behöver hjälp på 
kvällen. Ett annat problem som framkommer från flera länsstyrelser är att det sociala synsättet 
inom äldreomsorgen fortfarande inte fått effekter i verksamheterna. Det råder ofta en kultur 
som domineras av hälso- och sjukvårdsfrågor, där fysiska behov går före behov av social 
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natur. Individuella behov av en meningsfull och aktiv tillvaro, exempelvis utevistelse och 
social samvaro tillgodoses bara i den mån det passar rutinerna och om det finns tid. Be-
gränsningsåtgärder som att man låser in och binder fast vårdtagare förekommer, detta visar 
länsstyrelsens tillsyn. Socialstyrelsen (2010) anser att det finns en stark anledning och ett 
behov av en lagstadgad värdegrund. 

	
Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap. 4 §) i kraft. 
Myndigheten inför en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som 
tydliggör den äldre personens ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av 
insatserna. Syftet är att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för 
arbetet inom äldreomsorgen och att underlätta äldre personers inflytande över genomförandet 
av de beslutande insatserna. Bestämmelserna innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det betyder att 
äldreomsorgen ska värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Att den enskilde känner trygghet och 
meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2011).  
 
De nya bestämmelserna riktar sig till vården av äldre personer, vanligen en målgrupp från 65 
år. Det är den gräns som tillämpas i socialtjänstlagen när det gäller att avgränsa äldre i 
förhållande till andra grupper i verksamheten. Enligt socialstyrelsen menas med värdegrund 
de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Att 
verksamheten ska inriktas på den äldre personens behov av värdighet när han eller hon får 
omsorgsinsatser. Äldre kvinnor och män ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet 
vilket innebär dels ett värdigt liv, dels att känna välbefinnande i tillvaron. Begreppet har enligt 
socialstyrelsen en övergripande karaktär. Det omfattar privatliv och kroppslig integritet, själv-
bestämmande, individanpassning, delaktighet, insatser av god kvalitet och gott bemötande. 
Till välbefinnande hör sådant som ger en känsla av trygghet och meningsfullhet. 
Äldreomsorgen ska verka för att den äldre personen känner trygghet och meningsfullhet 
(Socialstyrelsen, 2011). 

Socialstyrelsens vägledningsmaterial vänder sig till de som är delaktiga och ansvariga för 
äldre personers vård och omsorg inom socialtjänsten. Dels innehåller materialet allmänna råd 
om värdegrunden som utgångspunkt. Materialet tar sin utgångspunkt i sju olika delar med 
samtal och övningar omkring värdeorden: Självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och 
sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, invidanpassning och delaktighet, 
gott bemötande och insatser av god kvalitet (Socialstyrelsen, 2012a). 

Utöver utbildning för vårdpersonalen startade våren 2012 en värdegrundsutbildning ”Att leda 
och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen” 7,5 hp på uppdrag av 
socialstyrelsen vid Uppsala universitet, distansutbildning. Utbildningen riktar sig till 
verksamhets- eller enhetschefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
(MAS), medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR). Under år 2012 har 22 chefer och 
annan behörig personal i Jönköpings kommun gått högskoleutbildningen. En person har gått 
fortsättningskursen ”Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på 
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ledarskapet”, 7,5 hp vid Karolinska Institutet, distansutbildning. Ytterligare ett 20-tal enhets-
chefer går grundutbildningen under vårterminen 2013 och ett antal planerar för att gå grund-
utbildningen till hösten 2013 (Ågren, 2013). 
 
Socialstyrelsen har gett vägledning om hur kommuner kan utforma lokala värdighetsgarantier 
i äldreomsorgen som utgår från de etiska värden som kommunen vill ska prägla arbetet och 
bemötandet i äldreomsorgen. Lokala värdighetsgarantier ska kunna tillämpas både av 
kommunala och privata utförare och ska göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och 
allmänhet vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2012b). I Jönköpings 
kommun kallas den Service- och värdighetsgaranti och innefattar sex olika områden, garantier 
som påverkar och har betydelse för bl a. enhetschefernas arbete. 
 
Bemötande – där garanteras ett bra första möte, att det stöd som beviljats utformas på ett 
flexibelt sätt och enligt vårdtagarens önskemål. Det garanteras ett hembesök innan inflyttning 
till äldreboende. Det garanteras erbjudande av tre gemensamma aktiviteter varje vecka. 
Genomförandeplan ska genomföras, tillsammans med närstående om så önskas, inom fyra 
veckor. Erbjudande om besök av sjuksköterska inom ett dygn, av arbetsterapeut och/eller 
sjukgymnast inom två veckor. Information garanteras och att den är tydlig och relevant. Till 
sist garanteras att en kontaktman utses vid beviljad hemtjänst eller vid flytt till äldreboende 
som tar kontakt inom två veckor (Jönköpings kommun, 2013). 
 
Cheferna ska leda värdegrundsarbetet i verksamheten. Som ett led i att stödja cheferna och 
verksamheten inför varje verksamhet ett värdegrundsombud. Denna person bör ha ett genuint 
intresse för att skapa förutsättningar för att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Syftet är enligt Jönköpings kommun (2013) att stimulera yrkeskamraterna till 
reflektion i arbetsgrupper, lyfta fram etiska frågeställningar och vara ett stöd till chefen i 
värdegrundsarbetet. 

Tidigare	forskning	
Ett värdigt liv och välbefinnande är centrala begrepp i värdegrundsprogrammet. Därför är det 
intressant att lyfta fram vad ett par studier tar upp som väsentligt. Annan tidigare forskning 
belyser pedagogiskt ledarskap och vad utförandet betyder för lärande och förändring.    
 
George (1998) menar att det finns ett definitionsproblem om vad värdigt liv innebär och 
sambandet mellan värdighet och livskvalitet. Tidigare forskning kan ha påverkat vår för-
ståelse för begreppen. George (ibid) menar att begreppet livskvalitet för äldre personer är nära 
sammankopplat med begreppet värdighet. En persons välbefinnande består av både objektiva 
och subjektiva komponenter som hemmiljö eller egna uppfattningar om vad livskvalitet är. 
Personer som är beroende av vård är enligt författaren (ibid) i större utsträckning än andra 
hindrade från att uppleva en hög livskvalitet. George (ibid) ställer sig frågande till att man 
skulle kunna lagstifta fram värdighet och därmed reglera hur personal bemöter äldre med 
behov av vård. Det bästa vore kanske att anställda frivilligt väljer att behandla äldre med 
respekt. Vidare anser George (ibid) att lagstiftning fungerar på vissa nivåer men att det i 
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slutändan handlar om de anställdas sunda förnuft om värdighet och respekt som påverkar hur 
de äldre behandlas. I det praktiska arbetet med äldre personer är det grundläggande menar 
George (ibid) att man uppmärksammar frågor om värdighet och livskvalitet, eftersom 
personer med vårdbehov har en begränsad möjlighet att förändra sin livssituation och miljö.  
 
Clark (1988) diskuterar sambandet mellan autonomi och livskvalitet på lång sikt för äldre 
personer. Studien belyser att livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp och fokuserar på vikten 
av att ta hänsyn till personliga värden och tolkningar av personers livserfarenhet. Vidare 
menar författaren (ibid) att livskvaliteten för personer som står i beroendeställning kan 
påverkas eftersom deras möjligheter att ta egna beslut i högre grad styrs av andra i 
omgivningen, som anhöriga och vårdpersonal. Det är väsentligt menar Clark (ibid) att varje 
vårdgivare ser till varje vårdtagares individuella behov och att balansen mellan beroende och 
oberoende fungerar för varje individs välbefinnande.   
 
Nordenfelt (1991) skriver att allt vi gör har en etisk dimension. Varje gång vi möter en annan 
människa står vi inför ett etiskt val, om vi ska bemöta den människan med respekt eller om vi 
ska ignorera henne. Vi kan välja att lyssna på henne, ge uppmärksamhet, uppmuntran eller så 
kan vi försöka undvika mötet, avvisa frågor och skynda vidare. Nordenfelt (ibid) menar att det 
finns få yrken som har så många mänskliga möten som just vården och få yrken har så många 
krävande möten där vårdtagaren eller patienten kan befinna sig i kris. Flera saker påverkar 
mötets kvalitet och det är ofta ett möte i obalans både i styrka och i personlig stabilitet. Därför 
är det viktigt menar Nordenfelt (ibid) att klargöra och argumentera för grundvalarna för vårt 
etiska handlande. Vidare är det viktigt att se etiken som en levande process som är både 
intellektuell, emotionell och attitydmässig. 
 
Etiska principer kan ofta uppfattas som abstrakta och kan upplevas långt ifrån vardagen inom 
äldreomsorgen menar Blennberger och Johansson (2010). Det räcker inte att bara känna till 
dem det måste även få en innebörd som kan göra avtryck i arbetet. Det räcker inte att ta del av 
fakta i litteratur och händelser i arbetet om det inte finns reflektion och kritiskt tänkande. Det 
som bidrar till lärande, utveckling och förändring är just kritiskt tänkande och reflektion. 
Avsätter man tid för samtal omkring mjuka frågor i verksamheten har ett lärande börjat och 
”medvetenheten har ökat om att det inte är medarbetarna som är normen för hur man ska 
agera i omvårdnadssituationer. Istället ska omsorgstagaren och hans eller hennes omvårdnad 
alltid vara utgångspunkten” (s. 69). Vanor och traditioner är starka och det innebär en 
trygghet att göra som man alltid har gjort. Det krävs mod för att våga förändra, vara nyfiken 
och öppen, öppen för nya synsätt, att lyssna på medarbetare, ledare och vårdtagares syn-
punkter. En viktig utgångspunkt för lärande som författarna (ibid) lyfter fram är att förstå att 
ens egna uppfattningar och föreställningar inte är några absoluta sanningar. Den syn vi har på 
äldre människor bär vi med oss genom de erfarenheter vi gjort och genom det vi läst och 
genom andras och egna attityder, det är föreställningar. De är påverkade av den tid vi lever i 
och våra föreställningar förändras i en pågående process. Vidare menar Blennberger & 
Johansson (ibid) att det inte är bara mod och nyfikenhet som krävs för att bryta invanda 
arbetssätt. Vi kanske helt enkelt inte ser att eller vad som behöver förändras. Det kan också 
vara motivation som saknas, kanske finns det inte tydliga mål i verksamheten, 
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förväntningarna kan vara otydliga. Tydliggörs motiv och när det finns en tilltro till både egna 
och andras förmågor och kunskaper så kan motivationen komma. Författarna (ibid) menar att 
det i stor utsträckning är en ledarskapsfråga. ”Genom att lyfta fram medarbetarnas olika 
resurser och förmågor i ledarskapet kan motivation, engagemang och arbetsglädje förstärkas” 
(s. 70). Men alla har som medarbetare ett eget ansvar i arbetet. Finns det ett förhållningssätt i 
arbetslaget där återkoppling ges och fokus ligger på det som lyckas och upplevs som bra så 
ökar engagemanget både i det dagliga arbetet och i förändringsarbetet. Ett sådant arbetssätt 
bygger på att det ges tid för reflektioner i arbetslaget kring det som händer och sker. Mod, 
nyfikenhet, delaktighet, tydliga motiv och möjligheter till förståelse och att kunna tolka 
händelser ökar viljan att engagera sig. Närvarande och engagerade ledare har en nyckelroll i 
värdegrundsarbetet. De har ett ansvar att initiera arbetet som förändringsledare. Det behövs 
både handledning och stöd menar Blennberger och Johansson (ibid). I samband med 
förändringar krävs det att det finns tydligt formulerade förväntningar och mål. Det är grunden 
för att medarbetare ska kunna engagera sig och att det finns en förståelse. Alla måste förstå 
innebörden i värdegrunden, ”förståelsen är skillnaden mellan en mekaniskt utförd tjänst och 
en tjänst utförd med känsla” (Blennberger & Johansson, ibid, s.73). 
 
Svensson (2009) menar att chefer och ledare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för 
medarbetarna att lära sig det de behöver för att klara att utföra förändrade arbetsuppgifter och 
att utveckla arbetet. Pedagogiskt ledarskap handlar om att leda ett lärande och en utveckling 
mot ett bestämt mål. Maltén (2000) menar att ledarskap bygger på sociala relationer, han 
hävdar att pedagogiskt ledarskap syftar till att få en grupp personer att arbeta mot ett 
gemensamt mål, i en lärande situation. ”Ledaren kan uppnå resultat, men endast tillsammans 
med och genom andra människor” (s. 8). Maltén (ibid) förklarar att pedagogen måste ha en 
tydlig vision med sitt arbete och det kräver en kommunikation ut mot övriga medarbetare. 
Vidare vikten av att ha en helhetssyn till både verksamheten i stort men även till den 
individuella individen. Författaren (ibid) menar att det gäller att ha kunskap att skapa 
relationer och att sedan kunna förvalta dessa på ett riktigt sätt i verksamheten. Den 
pedagogiska ledaren bör skapa visioner för gruppen för att på det sättet skapa ett engagemang 
och inlevelse.  

Gemensamt för författarna ovan är att de förklarar och beskriver dels hur de etiska aspekterna 
bör finnas med och hur betydelsefullt ett engagerat och pedagogiskt ledarskap är. Den tidigare 
forskningen genom artiklar och litteratur hjälper mig att förstå och få svar på mitt syfte och 
mina frågeställningar. Det finns dimensioner i artiklarna och litteraturen som kan ge 
förklaringar till och en förståelse för enhetschefernas arbete med att implementera 
värdegrunden i äldreomsorgen. Att få förståelse för enhetschefernas handlande i olika 
situationer. Eftersom den nationella värdegrunden nyligen infördes finns det få studier gjorda 
om den. Jag ser det därför som intressant och viktigt att genomföra min studie. 
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Problemformulering,	syfte	och	frågeställning 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen framgår att engagerade ledare är viktiga och spelar en 
nyckelroll i värdegrundsarbetet. Både regeringen och socialstyrelsen trycker på vikten av att 
äldreomsorgens chefer får utbildning i värdegrundsfrågor för att på så vis kunna leda sin per-
sonal. Hur ser enhetscheferna på sin roll att leda i värdegrundsarbetet? Jag vill studera hur 
enhetschefer går vidare i arbetet med den nationella värdegrunden och hur deras insatser kan 
leda till att man lyckas implementera värdegrunden i äldreomsorgen.     

Syftet med studien är att få en insikt och förståelse för hur enhetschefer arbetar för att leda 
äldreomsorgen mot en värdegrundsbaserad omsorg. 

Hur beskriver enhetschefer att de leder förändringsarbetet mot en värdegrundsbaserad 
omsorg? 
 
Hur går enhetscheferna tillväga för att implementera värdegrunden i äldreomsorgen? 
 

Teori	
För att förstå implementeringen av värdegrunden som en process som kan leda till lärande 
genom förändring har jag valt en lärteori inom vuxenpedagogiken som kallas transformativt 
lärande. Teorin stödjer utvecklingen av en förmåga till kritisk granskning som individen riktar 
inåt och utåt. Lärande är en process där individen, med stöd av utbildning förändrar sin före-
ställningsvärld.  

Bron och Wilhelmsson (2004) beskriver det som att förändra sin förståelse av sig själv och 
vad man gör och skapa ett nytt sätt att arbeta på. Gamla föreställningar eller referensramar 
kan vara ett hinder för lärande. Man måste lära sig att se sina egna föreställningar och sedan 
aktivt kunna hantera dem. Och man måste ställa frågor: Varför reagerar jag som jag gör, Hur 
kommer det sig att jag gör så här, Vad grundar jag detta på? För att hitta svaren måste man 
genomgå faser av kritisk reflektion. 

Mezirow (2000) beskriver det förändringsinriktade lärandets steg. Till en början upplevs ett 
problem eller ett dilemma som man måste ta itu med. Man rannsakar sig och får känslor av 
ilska, rädsla, skuld eller skam. Det leder till att man granskar sina föreställningar och inser att 
det egna sättet att tänka är en del av problemet. Det kan underlätta om man ser andra som 
också går igenom samma tvivel och är inne i samma process av förändrig. Då kan man lättare 
att acceptera de känslor som upplevs. Med tiden börjar man utforska om det finns möjligheter 
till nya roller, handlingar och relationer. Planering börjar för att ändra sitt handlande, ny 
kunskap införskaffas och nya förmågor övas upp. Det nya handlandet prövas och man bygger 
successivt upp kompetens och självförtroende i de nya rollerna. Slutligen har man integrerat 
det nya perspektivet och kan agera efter sitt nya synsätt. Mezirow (1991) beskriver hur vuxna 
kan utveckla kunskap: 
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För att vara fri måste vi kunna "namnge" vår verklighet, att skilja det från det som har tagits 
för givet, att tala med vår egen röst. Därmed blir det viktigt att individen lär sig att diskutera 

betydelser, syfte och värderingar kritiskt, reflexivt och rationellt, i stället för att passivt 
acceptera den sociala verkligheten definierad av andra. Transformations teorin ger en 

beskrivning av dynamiken i hur vuxna lär sig att göra detta (egen övers. s.3). 

Detta innebär att ett gemensamt språk ger förutsättningar att förstå sig på världen. 
Wilhelmsson (1998) uttrycker det som att ”det är genom en dialogisk process som betydelser 
skapas” (s.10). 

Mezirow (2000) skiljer på instrumentellt och kommunikativt lärande. Båda typerna 
förekommer i barns och vuxnas handlande och aktiviteter men hos vuxna sker också 
transformativt lärande.                                                                                                                                          

Instrumentellt lärande handlar om uppgiftsorienterad problemlösning, att utöva färdigheter 
eller tekniker, att lära sig hur man ska göra. Det inkluderar även sättet att förutsäga och utföra. 
Bron (2005) menar att instrumentella lärandeprocesser innebär att utöva kontroll och förändra 
en miljö eller de människor som finns i miljön. Kommunikativt lärande innebär att lära sig 
förstå. Vi vill lära oss innebörden i det andra meddelar oss. Detta lärande innehåller 
värderingar, känslor, moral, ideal och mer abstrakta begrepp som rättvisa, kärlek, frihet, 
förpliktelse. Oftast socialiseras vi som små till ett gemensamt språk och en gemensam kultur. 
Kommunikativt lärande ger oss möjlighet att få förståelse och att bli förstådda att därigenom 
få ett sammanhang och fungera i det. Transformativt lärande innebär en förändring eller 
förskjutning av perspektiv. Mezirow (2000) menar att vuxnas sätt att tänka är reflekterande 
och därför att det innehåller både instrumentellt och kommunikativt lärande samt reflektion. 
Genom att kritiskt granska och att reflektera olika argument kommer vi fram till det vi anser 
vara giltigt. För att åstadkomma en förändring av verklighetsuppfattningen menar Bron 
(2005) att intentioner, värderingar, känslor och bedömningar måste granskas kritiskt. 
Instrumentellt och kommunikativt lärande sker parallellt och när vi börjar reflektera över vad 
som händer och vår egen roll i händelsen, sker en förändring eller transformering av 
perspektiv. Perspektivet kan förändras både som en konsekvens av instrumentellt och/eller 
kommunikativt lärande. En förutsättning för transformativt lärande är att processer med 
kritisk reflektion och självreflektion verkligen sker. Detta illustrerar Figur 1, delvis 
modifierad från Bron (2005).                                      

 
Kommunikativt lärande                                                                 Instrumentellt lärande 

 
Kritiskt tänkande/reflektion 

 
 
 

Kritisk självreflektion 
 
 
 

Transformativt lärande 
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Figur 1. Modell för Mezirows teori om transformativt lärande 
 
Mezirow (2000) använder begreppen meningsperspektiv (habits of mind) och meningsordning 
(points of view) för att beskriva hur individens erfarenheter tillsammans bildar en selektiv 
referensram genom vilken man gör tolkningar. Det är genom referensramen som vår 
perception eller iakttagelse filtreras och vår nya kunskap eller erfarenhet får betydelse. Det 
krävs en klyfta (hiatus) som innebär att ompröva det egna perspektivet och ändra det vid 
behov. Det leder till en förmåga till kritisk självreflektion över dessa antaganden. Processer 
för reflektion är mest framträdande i en kontext där problem ska lösas. Genom reflektion 
förvandlar och transformerar vi våra meningsscheman och perspektiv (Bron, 2005). 
Meningsskapande är centralt för transformativt lärande. Instrumentellt och kommunikativt 
lärande är lika värdefulla (Mezirow, 2000).  

Metod	
Här beskriver jag metod och tolkningsansats för att undersöka mitt syfte och mina 
frågeställningar. Genom hermeneutisk tolkning ska jag försöka förstå den valda situationen 
genom en tolkningsprocess där helhet, förståelse och förförståelse cirkulerar. 

Forskningsansats	–	Hermeneutik	
För att förstå enhetschefernas arbete med att leda sin personal i värdegrundsarbetet valde jag 
en studie med hermeneutisk ansats. Inom hermeneutiken tolkas texten, ett mönster utformas i 
dialog med texten. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att startpunkten är förföre-
ställningar hos den som tolkar, vilka sedan kommer att omvandlas under processens gång. 
Fakta växer fram ur texten genom en tolkningsprocess där delar betraktas för att bidra till en 
förståelse för helheten. Helheten är beroende av delarna och delarna av helheten. Under 
processen gång formuleras deltolkningar som genomsyras av de hermeneutiska cirklarna: den 
mellan del och helhet och den mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Ett huvudtema i hermeneutiken är att ”meningen hos en del endast kan förstås om den 
sätts i samband med helheten” (s. 193). För att förstå enhetschefernas situation måste jag 
förstå något av sammanhanget de ingår och verkar i, vilka styrdokument de har att följa i 
värdegrundsarbetet. Genom att bearbeta mitt eget material ökar förståelsen av situationen eller 
fenomenet som helhet. Mezirow (1991, s. 12) anser att ”learning may be understood as the 
process of using prior interpretation to construe a new or a revised interpretation of the 
meaning of one´s experience in order to guide future action”. Mezirow definierar lärande som 
en tolkningsprocess där vi lär inte bara från tidigare erfarenheter utan genom att nytolka 
erfarenheter utifrån nya förväntningar vilket skapar nya innebörder. Detta kan ses som en 
förklaring eller tolkning av min egen lärprocess – ett sätt för mig att förklara utifrån min 
förförståelse, det jag tolkat, analyserat och sedan vill förmedla till den som läser studien.  

Genom att ställa frågor till texten, lyssna, i dialogform utvecklas/omformas frågorna under 
processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vidare formulerar jag deltolkningar där nya 
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fakta skapas och gamla försvinner; det gäller även nya och gamla frågor ”mönstret utformas i 
dialog med texten, och startpunkten är förföreställningarna hos uttolkaren, vilka kommer att 
omvandlas under processens gång”(s. 205). För att förstå enhetschefernas situation, att leda 
värdegrundsarbetet, måste jag förstå vad som gör att aktörerna handlar som de gör. Hur kan 
enhetscheferna förmedla en värdegrund utifrån dagens riktlinjer?  

Tolkningsprocessen består av en dialog mellan min kunskap och det jag försöker förstå i mitt 
insamlade material. Små och stora cirklar bildar delar och helhet. Alvesson och Sköldberg 
(2008, s. 211) uttrycker förhållandet som ”förståelse av en ny text kräver förförståelse, men på 
samma gång kräver förförståelse – om den ska utvecklas – förståelse av den nya texten”. 
Alltså måste förståelsen referera tillbaka till tidigare förförståelse och sedan förnyas genom ny 
förståelse. Sammanfattningsvis uppstår det en ”hermeneutisk grundcirkel” Figur 1 visar 
processen. 

 
 
  

 
Figur 2. Den hermeneutiska cirkeln: Grundversion. (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 212). 

 
Ödmans (2001, s. 97) ger ytterligare ett sätt att se hermeneutisk metod. Delar och helhet är 
fortfarande analysens utgångspunkt men tillägget består i att man lägger pussel. De enskilda 
pusselbitarna utgör delförklaringar av den mer omfattande bild vi försöker förstå. I den här 
studien kan delarna bestå av intervjuerna med de olika enhetscheferna, värdegrunden som 
styrdokument och arbetet med att implementera den. Som en av enhetscheferna uttrycker 
saken: ”allt hör ihop, värdegrunden är en sak men den hänger ihop med avvikelsesystemet 
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som kommunen arbetar med där vi ska lära av felen. Att inte se på enskilda delar utan att allt 
hänger ihop”.  Pusselbitarna bildar en helhet i det pussel som jag vill förstå och tolka, utifrån 
min förförståelse för att få en ny förståelse. 
 

Metod	för	att	samla	data	
Kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem enhetschefer som gått värde-
grundsutbildningen vid Uppsala universitet. Jag tog kontakt togs med projektledaren för 
kommunens värdegrundsarbete. Denne informerade områdeschef och samtliga som gått/går 
värdegrundsutbildningen med en förfrågan om medverkan i studien. Jag skickade mejl med 
information om studien, dess syfte och möjligheten att medverka. Fem enhetschefer anmälde 
sitt intresse varefter vi bokade tider. Alla deltagare är enhetschefer men i olika verksamheter, 
inom hemtjänst, i kommunen, på demensboende eller inom äldreomsorgen.    
 

Jag genomförde intervjuerna på respektive enhetschefs arbetsplats. Under den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker man förstå världen utifrån respondentens perspektiv. Sedan 
utvecklar forskaren ny förståelse, mening och betydelse ur respondenternas erfarenheter 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  Intervjuerna var halvstrukturerade med fyra övergripande 
frågor/teman som utmynnade i naturliga följdfrågor. Intervjuerna var varken ett öppet 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) utgår man 
från en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. 
Se bilaga 1. Jag spelade in varje intervju med en mobiltelefon med röstinspelningsfunktion i 
ungefär en timme. 

Metod	för	att	analysera	data	
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär den hermeneutiska traditionen att man ska tolka 
texter. Jag läste texten flera gånger, för att bli förtrogen med innehållet och försöka förstå data 
utifrån kontexten. Jag valde nyckelord ur vad den intervjuade berörde. Jag fick efter första 
genomgången flera nyckelord som jag sedan förde samman under teman som var relevanta till 
min frågeställning. Framväxande mönster och teman återkom, flera kategorier gick in i varan-
dra och flera teman hörde ihop. De teman som framträdde var: Att leda, samsyn omkring 
värdegrunden, reflektion, förändringsprocess. Det sista steget var att dra slutsatser och att 
komma fram till samband och mönster, en process som pendlade fram och tillbaka. Jag 
återkom till mina data och såg nya ord eller uttryck. Flera av enhetscheferna beskrev 
samsynen omkring värdegrunden som en del av en förändringsprocess och för att nå en 
förändring krävs reflektion. Det beskrevs under intervjuerna hur allt hänger samman, att leda 
värdegrundsarbetet innebär att det får genomsyra alla delar av äldreomsorgen, att det finns en 
samsyn. Allt hänger samman. ”Målet är att fördjupa tänket hos dej som kontaktman – det 
leder ett steg längre. Värdegrundstänket kommer in mer även här”.  En effekt som Kvale & 
Brinkmann (2009) beskriver som processens repetitiva karaktär. Analysprocessen innebär att 
jag söker efter saker som ligger under ytan i det insamlade materialet. Exempelvis då en 
enhetschef återger en situation omkring reflektion då hon försökt få vårdgivarna att pröva 
något annat för att lösa situationen. ”… jag tror att det är lite så med värdegrunden också 
man reflekterar inte även om man skulle haft tid till det, och de som reflekterar är de som 
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alltid har reflekterat”.  Där tolkade jag en känsla av frustration över att inte vårdgivarna ville 
pröva en annan metod. 

De kategorier som var mest framträdande i resultatet i relation till mina frågeställningar 
tolkade och sammanfattade jag som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet (Ödman, 
2001).  

Etiska	överväganden	
Inledningsvis informerade jag deltagarna i enlighet med Vetenskapsrådets (2012) 
forskningsetiska principer om ämnet och syftet med studien – informationskravet. De har bli-
vit informerade om rätten att själva bestämma över sin medverkan – samtyckeskravet. De har 
enligt konfidentialitetskravet fått information om att alla ingående personer ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Jag har även informerat om nyttjandekravet – att uppgifter insamlade om 
enskilda personer endast används för forskningsändamål i denna studie. Namnen på 
deltagarna är fiktiva och ingen av dem har varit eller är kollegor till mig. 

Reliabilitet	och	validitet	
Frågan om intervjuarens reliabilitet, pålitlighet ställs ofta inom intervjuforskningen menar 
Kvale och Brinkmann (2009). Tekniskt sett kan två personer skriva ut samma avsnitt av en 
intervju och det går att kontrollera avskrifterna och även hitta skillnader. Den personliga 
förförståelsen går nog aldrig att helt bortse ifrån vid intervju- och analystillfället, kanske hade 
resultatet blivit något annorlunda om två olika personer gjort transkriptionen, men innebörden 
hade troligtvis blivit densamma. Intervjun bygger på samspelet som uppstår i stunden för 
intervjun att återskapa en halvstrukturerad intervjusituation är en omöjlighet med de 
följdfrågor som spontant följer. Följdfrågorna som ställts har varierat eftersom det inte på 
förhand går att veta vad som kommer att sägas och framförallt för att den hermeneutiska 
ansatsen handlar om att vara öppen för helheten och inte komma med en helt och hållet klar 
mall.  

Allmänna validitetskriterier är enligt Allwood och Eriksson (2010) att studiens resultat är 
trovärdiga, att de går att lita på och att de går att bekräfta, det vill säga att andra kan komma 
fram till samma resultat. En aspekt av validiteten är att den ska vara väl genomförd, Kvale 
och Brinkmann (2009) kallar den hantverksvaliditet i betydelsen att hantverket i studien ska 
vara väl gjort. En annan aspekt är att resultaten ska överensstämma med vad man uppfattar 
som rimligt att tro på (Allwood & Eriksson, 2010). Denscombe (2009) menar att validitet 
hänvisar till noggrannheten och precisionen i data. Det handlar också om lämpligheten i data 
som samlats in förhållande till forskningsfrågan. Vid val av intervjufrågor har de ställts mot 
frågeställning och syfte. Uppföljningsfrågor och improviserade frågor har även de ställts med 
syfte och frågeställning i åtanke. 
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Metoddiskussion	

Att intervjua kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) ses som ett hantverk och som en kun-
skapsproducerande aktivitet som ställer krav på intervjuaren att ha kunskap om intervju-
området och kunna fatta beslut på plats under intervjun. Eftersom jag tidigare arbetat inom 
äldreomsorgen som undersköterska och enhetschef så ger det mig en hel del förkunskaper. 
Det kan dels ses som positivt att förkunskapen finns och därmed en förståelse, men det skulle 
också kunna vara ett hinder i intervjusituationen då jag ibland nöjt mig med svaret och inte 
frågat vidare eftersom jag trott mig förstå. Resultatet skulle kanske fått en större bredd om fler 
intervjuer gjorts eller kompletterats av att intervjua enhetschefer som inte gått 
värdegrundsutbildningen 7,5 hp. Jag övervägde att göra observationer, men då jag ansåg att 
det krävdes en längre period än det här fanns möjlighet till, uteslöts det. Jag anser dock att jag 
genom mina intervjuer fått svar på mitt syfte och att jag fått en djupare insikt och förståelse 
för hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver att de arbetar för att på ett pedagogiskt 
sätt leda verksamheten mot en värdegrundsbaserad omsorg.  

Resultat	

Att	leda	
Att vara chef är också att vara ett föredöme. Enhetscheferna talar om tonen i samtalet, hur vi 
bemöter varandra och talar till varandra speglar väldigt mycket hur vi talar till vårdtagaren. 
Att vara uppmärksam på alltifrån språk till känslan hur vi är mot varandra. Jag tolkar att vara 
föredöme som att vara ett exempel, en förebild, en som leder andra på ett bra sätt. Att som 
chef vara tydlig och vänlig men bestämd. Att lita på sin personal är viktigt och att utgå ifrån 
att alla gör sitt bästa tills hon hör något annat och våga ta i det då.  Att hitta instrument då som 
”Varför blev det så här?” Det finns ofta flera versioner av saker och att faktiskt ta sig tid att gå 
till botten med det. Dåligt bemötande beror ofta på bristande information och kommunikation. 

Huret” pratar vi mycket om, i rätt ton kan man säga allting, i fel ton ingenting. Hur 
säger jag en sak? Hur reagerar jag? Vi pratar mycket om det (Britt). 

Det är viktigt att våga diskutera och ifrågasätta, att ställa frågan hur tänkte du där? Varför tror 
du att det blev så i den situationen? Man måste uppmärksamma varje vårdtagares behov när 
man befinner sig i just de situationerna och att det är genom de situationerna som man lär sig. 
Att inte väja för de svåra frågorna, det ser hon som en vidare utveckling i värdegrundsarbetet. 
Genom kursen blir man säkrare i sin roll som chef, tidigare såg man mer på ledarskapet som 
att sätta upp strukturen, genomföra förbättringar och datorisering. Nu kan man koppla 
värdegrunden till samtalen med personalen, vända på frågor genom att tänka, använda de 
resurser som värdegrundsombuden besitter.  

Värdegrundsombuden kommer att tillsammans med chefen arbeta vidare med värdegrunden. 
Ombuden fungerar som stöd till chefen i värdegrundsarbetet, de medverkar i 
värdegrundsarbetet, påminner om värdigt liv och välbefinnande i det dagliga arbetet samt 
stimulerar till reflektion över vardagliga situationer/etiska frågeställningar. Vid 
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studiecirklarna skriver man om nyckelorden, exempelvis vad självbestämmande är. Dessa 
meningar tar cheferna med sig till träffar. Man samtalar och påminner om innehållet för att 
hålla det levande. Någon går med sin personal på studiecirklarna vid fler tillfällen än hon 
tänkt för att hon vill vara med i samtalet och ta del av deras tankar. Det är viktigt att avsätta 
tid för att vara med i samtalsgrupperna dels för att lära känna gruppmedlemmarna och hur 
tänket är och även att kunna vara med och ”dra i saker”. Detta gör vi för vårdtagarens skull. 
Det är roligt att delta i samlingar där de talar om vad de vill göra och vad de ska satsa på. 

Värdegrundsombuden växer i detta och säger ofta vid våra träffar om det exempelvis är 
något etiskt problem, hur tänkte du då? Hur menar du i detta? Och då är det ombuden 
själva som för vidare samtalet och det är roligt att se att de utvecklas i det (Anna). 

Synen på sin roll som chef varierar lite, jag tolkar det som att det beror dels på tidigare er-
farenhet, personlighet och även om man arbetar inom hemtjänst eller på ett äldreboende. 
Någon ser sig som en coachande, lyssnande chef en annan som den som varit drivande i eko-
nomin och scheman. Som chef är du ansvarig för processen, att se till att något händer och 
även ge möjlighet till att använda verktygen. Att ta upp särskilt efter värdegrunden, då 
upplevelsen av att du som chef ska ”ha alla sidor” – att tänka det vid möten och 
arbetsplatsträffar. Någon menar att rollen som chef har blivit komplicerad, mer på mjukvaran 
att hantera relationer mellan människor inte hårdvara som ekonomi och processer. Känslan av 
att det krävs att vara mer närvarande som chef tolkar jag som en upplevelse av att kraven höjs 
men å andra sidan uttrycks också att kraven gör arbetet roligare.  

Samsyn	kring	värdegrunden	
Värdegrundsarbetet är stort och viktigt, något att ha med sig ständigt, något som ska 
genomsyra hela arbetsdagen. Arbetet ska vila på den, något att utgå ifrån. Den omfattar allt 
från rekrytering av ny personal till att hålla temat aktuellt på agendan.  

Genom att alla inser att var och en bidrar till att värdegrunden implementeras i 
äldreomsorgen, det handlar inte om alla andra det handlar om mej, vad kan jag göra 
för detta? Börja med mej själv, om det landar hos var och en, att man förstår att detta 
är ett uppdrag jag har både som person och i mitt arbete, man kan inte ställa sig 
utanför det. Detta är ett målmedvetet sätt både att tänka och arbeta tror jag (Britt). 

Äldreomsorgen har alltid haft så stora begrepp att arbeta med som exempelvis helhetssyn, 
som är svårt att beskriva och förklara. Nu kom så detta med värdegrund som ytterligare 
kändes som ett stort begrepp. Men i värdegrundsutbildningen så bröts arbetet ner till flera 
nyckelord och varje ord för sig blev inte bara en egen tolkning utan något man gemensamt 
kom fram till. Samsynen ses som viktig och att utbildning skett samtidigt till all personal. 

Blev bekräftad i det som man själv jobbat med och tänkt …. det finns inget uppslagsverk 
som det går att slå upp i hela tiden, vad är rätt och fel? Det som är rätt i den ena 
stunden kanske inte är det i den andra (Christina). 

Det råder samstämmighet även om det finns nyansskillnader i sättet att tala om värdegrunden 
och vad man lyfter fram. Kanske har det att göra med olika personligheter eller var man 
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befinner sig just nu eller vad som är viktigt att jobba med i arbetsgruppen. Reaktionerna på 
värdegrunden och när värdegrundsutbildningarna kom av att många såg det nya som ett 
självklart sätt att arbeta, att det borde vara självklart för alla att sätta den som behöver hjälp i 
centrum. Men det finns många aspekter att ha fokus på. När värdegrunden brutits ner i mindre 
delar och när man sett på varje värdeord så har arbetet djupnat. De måste fördupa arbetet. 

Reflektion	
En av enhetscheferna beskriver att hon har blivit bättre på samtalen och att hon numera tar 
med reflektion som en punkt på arbetsplatsträffar. Hon försöker att ge personalen redskap och 
hjälp att hantera det som kommer upp.               

Jag har tidigare tyckt att det är för mycket reflekterande, att man ”ältar” för mycket, 
men det är kanske skillnad på att ”älta” och att reflektera?(Anna). 

Ibland måste cheferna hjälpa personalen att lämna en del obehag bakom sig och inte älta 
obehagliga situationer eller att undvika att ta saker personligt. Nya personer i hemtjänsten kan 
ha jobbat på ett äldreboende. De upplever nästan en kulturchock för att det är en sådan misär 
hos många patienter. Vårdgivarna måste ta små steg och inte bara komma in i ett nytt hem och 
förändra saker och ting. Det handlar om reflektioner om självbestämmande. En så enkel sak 
som att få fönstren putsade kan ställa till besvär. Nya bestämmelser säger att man har rätt att 
få hjälp med det av hemtjänsten. På ett äldreboende beställs fönsterputsning åt alla.  

När du har flyttat in till ett boende så blir du ”ren” och du flyttar inte med dej misären 
in i boendet, du är ”avrensad” det, men hur är det med din fria vilja?(Anna). 

Att få tid varje dag till reflektion kan vara svårt, ibland kanske tiden finns men den används 
till annat. I de flesta fall har personalen tiden men det är osäkert om personalen känner det. På 
en demensavdelning kan personer med demenssjukdom vara oroliga och bli utåtagerande. Då 
känner personalen sig otillräcklig och blir handlingsförlamad. Ibland går personalen in i en 
sådan situation utan det nödvändiga lugnet. Då är det bättre att personalen går undan en stund, 
andas djupt, funderar på vad de ska fokusera på. Förhoppningsvis kommer personalen då 
tillbaka in i situationen med ett lugn.   

När vi hade den här diskussionen om att gå ifrån då var det en del som sa: - Att det 
skulle jag behöva göra och det låter jättebra, men man gör det inte ändå. Jag tror att 
det är lite så med värdegrunden också man reflekterar inte även om man skulle haft tid 
till det, och de som reflekterar är de som alltid har reflekterat. Så jag tror man måste 
lära sig eller lära om. Riktigt hur vi ska komma dit vet jag inte men jag tror att det är 
det man måste göra (Eva). 

Det råder en känsla av frustration över att inte vårdgivarna vill pröva en annan metod för att 
lösa situationen. Flera av enhetscheferna uttrycker liknande situationer där det handlar om att 
ompröva tidigare sätt att arbeta, kanske även sättet att tänka på. Det är så lätt att falla tillbaka 
på gamla välkända sätt att arbeta på.  
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Förändringsprocess	
En förhoppning finns att värdegrundsarbetet ska leda till förändring men att det krävs ett en-
gagemang och ett medvetet arbete. Arbetet med genomförandeplanen förutsätter en 
individuellt anpassad vård och omsorg för att bevara så hög grad av självständighet. En aspekt 
av genomförandeplanen kan vara att yrkesrollen som undersköterska kan förbättras och 
fördjupas. Att större vikt läggs på samtalet och att som kontaktman lyssna på vad som sägs. 
Vid samtal med vårdtagaren kan det komma fram sådant som vårdtagaren är missnöjd, 
alternativt önskemål eller klagomål som kontaktmannen borde fått fram tidigare om man haft 
goda samtal och brytt sig om att lyssna. Istället har personalen/kontaktmannen varit så 
fokuserad på genomförandeplanen att man inte lyssnat. Det kan då bli mer naturligt ”att så här 
vill hon ha det när vi städar eller diskar”. 
 

Att få med vad just den enskilda personen tycker är viktigt. Även vikarierna ska veta hur 
hon vill ha det. Målet är att fördjupa tänket hos dej som kontaktman – det leder ett steg 
längre. Värdegrundstänket kommer in mer även här, självbestämmandet och så (Anna). 

 
Att hålla liv i värdegrunden, att ständigt ha den med i diskussioner ska vara en del av 
vardagen, men att det är lätt att de som arbetat länge på en arbetsplats arbetar som de alltid har 
gjort. Få upp ögonen på varför man gör på ett visst sätt och ställa frågor som: Är det här det 
bästa för vårdtagaren, kan man göra på ett annat sätt? Om rutinerna sitter i väggarna tar 
förändringarna tid. Ledarna måste vara tydliga och föra samtal omkring värdeord som 
trygghet och självbestämmande. Att gå tillbaka till det hela tiden och utreda vad problemet är. 
Att tänka utifrån värdegrunden. Att undvika en snabb lösning bara för att den är bra ur 
personalens synvinkel. Förändringsarbetet tar tid och vid introducering av nyanställda är det 
viktigt att poängtera kommunens fokus.  
 
Värdegrunden hänger ihop med avvikelsesystemet som kommunen arbetar med. Man ska lära 
av felen och se att enskilda delar hänger ihop. Mycket arbete sker på rutin det behövs ett 
nytänkande. Den personcentrerade omsorgen behöver få större plats genom att vårdtagarna 
styr mer. Det behövs en förändring när det gäller att få vårtagaren att våga säga hur de vill ha 
det, att de lär sig uttrycka vad de vill, att personalen uppmuntrar vårdtagaren att säga ifrån. 
Det är viktigt att göra roliga saker tillsammans som ett led i arbetet med förändring. 

Tolkning 

 
Enhetscheferna ser sig som delaktiga i att omsätta programmet i praktisk handling, att leda 
och styra i lärprocesser. Lärande är en process där individen, med stöd av utbildning förändrar 
sin föreställningsvärld (Bron & Wilhelmsson, 2004) och praktiken. Ofta ställs frågor omkring 
det egna handlandet och någon talade om ”huret” och att ifrågasätta. Dessa delar är centrala i 
transformativt lärande. Enhetscheferna ställer pedagogiska frågor genom att förhandla om hur 
man ska arbeta, hur målen eller syftet med omvårdnaden ska kunna nås i relation till den 
nationella värdegrunden. Varje vårdgivare når därigenom så långt som möjligt i sitt lärande 
och i sin utveckling. En förutsättning för kommunikativt lärande är att vårdgivare har ett 
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gemensamt språk och en gemensam kultur med utrymme för att reflektera över konkreta 
personliga erfarenheter. Instrumentellt lärande, det aktiva prövandet och där vårdgivarna 
tillsammans utvärderar och reflekterar finns med i enhetschefens och värdegrundsombudens 
fördjupade reflektioner. En förutsättning för transformativt lärande är att kritisk reflektion 
kommer till stånd och det framträder tydligast i ett sammanhang där problemlösning sker. 

 
Utifrån Mezirows teori (Bron & Wilhelmsson, 2004) är det viktigt med förståelsen av sig 
själv och av andra. Enligt teorin är lärande en process där individens förmåga att kritiskt 
granska inåt och utåt också finnas med. Ofta för personalen samtal i mjuka frågor även om 
sådant innehåll borde framföras ännu mer med hjälp av värdegrundsombuden. Studiecirklarna 
är en viktig del i processen genom att man samtalar och skriver ner nyckelord och meningar 
som sedan förhandlas vid personalmöten. Därigenom kan en form av kommunikativt lärande 
uppstå genom att förståelsen för värderingar, ideal och beslut ger möjligheter att skapa 
sammanhang. Det instrumentella lärandet, det aktiva prövandet, att få upptäcka saker på egen 
hand, uppnås genom att målinriktat pröva praktiskt nya eller andra lösningar. Ges då stöd från 
enhetschefen/ledaren att lösa problem som uppstår kan reflektionen fördjupas. En 
förutsättning för transformativt lärande är att kritisk reflektion kommer tillstånd. Utifrån 
Mezirows teori kan det vara ett exempel på lärande med direkt konkret och praktisk koppling 
till äldreomsorgens vardagliga, praktiska rutiner. Jag anser att det kan leda till ett arbetssätt 
som kan bidra till både en inre utveckling hos individen och en förändring av äldreomsorgens 
praktiska rutiner.  
Det finns ett engagemang för att föra arbetet framåt, en vilja att bidra med förändring där det 
behövs. Alla ett gemensamt språk eller ett gemensamt förråd av nyckelord att relatera till. Det 
är viktigt vid transformativt lärande där man genom att förstå sig själv, får ord på värderingar 
och föreställningar så kan också en förändring börja ske om man kan ta in en djupare 
förståelse och börja utforska nya möjligheter och handlingar. Centralt för Mezirows 
transformativa lärande är meningsskapande, vilket i detta sammanhang skulle kunna betyda 
att skapa förståelse och begriplighet. Nyckelorden beskriver en helt annan helhet än den 
ursprungliga. Mezirow menar (enligt Wilhelmsson, 1998) att lärande ställer krav på att man 
hanterar andras idéer vilket kan leda till nya tolkningar och betydelser, i det sammanhanget 
använder Mezirow ”den hermeneutiska cirkeln” för att beskriva pendlingen mellan del och 
helhet som ger ny förståelse.  
 
Flera situationer som återges under intervjuerna tyder på att man eftersträvar att reflektera 
över hur omsorgen utförs och att den görs på ett medvetet sätt. Som komplement till att föra 
diskussioner och att reflektera finns pedagogiken. Enhetscheferna vill hjälpa och stötta sin 
personal i att reflektera. Genom att reflektera kan personalen växa och utveckla yrkesrollen. 
Mezirow beskriver fenomenet som en process där individen med hjälp av utbildning och stöd 
förändrar sin föreställningsvärld. Vuxnas sätt att tänka är reflekterande (Bron, 2005). Utifrån 
transformativ teori tolkar jag att enhetscheferna i sin roll som ledare ibland får vara den som 
utmanar personalen i att reflektera kring frågor som: Hur kommer det sig att jag gör så här? 
Hur kan jag göra här? Kan jag tänka annorlunda? Har vi fokus på det friska? Tar vi vara på 
den individen klarar och hur är synen på vårdtagaren?  
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Värdegrundsarbetet är en process som kan leda till förändring. Lärande utgör en viktig del i 
processen, Mezirows teori beskriver perspektivförändring som en del av individens lärande 
(Wilhelmsson, 1998). Det är när man börjar fundera över vad som händer och hur ens egen 
roll i detta ser ut som det sker en förändring eller transformering. Flera av enhetscheferna 
deltar för närvarande i en reflektionskurs omkring arbetet med värdegrunden. Samtal om 
perspektivering och förmågan att se saker från olika håll är viktiga ingredienser. Arbetet med 
genomförandeplaner och att implementera värdegrunden är en del i förändringsprocessen. Ett 
förändringsinriktat lärande kan ske plötsligt och genomgripande eller som en nästan omärklig 
process. Om upptäckte att de uppfattningar som finns kan hindra en från att agera på ett sätt 
skulle mycket vara vunnet. Bron och Wilhelmsson (2004) menar att den som är med om detta 
kan lära sig att fungera med självförtroende, kunskap och insikt. Målet är att bli säker i sin roll 
som chef genom kunskap om hur man använder nya verktyg och nya insikter. 

Diskussion	
Jag har genom min studie fått en insikt och förståelse för hur enhetschefer inom äldre-
omsorgen beskriver att de arbetar för att på ett pedagogiskt sätt leda verksamheten mot en 
värdegrundsbaserad omsorg. Medvetenhet och insikt finns om att det är ett arbete på lång sikt 
som behöver genomföras för att en förändring ska kunna ske och för att värdegrunden ska bli 
en del av äldreomsorgen. Värdegrundsombuden är en tillgång i det fortsatta arbetet. Men är 
värdegrundsombuden medvetna om sin roll i implementeringen av värdegrunden? De 
studiecirklar som all personal gått är en del i det pedagogiska arbetet. Det är viktigt att hålla 
samtalet och diskussionerna vid liv vid arbetsplatsträffar och teamträffar tillsammans med 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer. 

Genomförandeplanen är en viktig del i förändringsprocessen. Enhetscheferna vill vara 
stödjande, de vill underlätta och inspirera personalen att fördjupa sig i den och göra genom-
förandeplanen till en viktig del i värdegrundsarbetet. Här kan ett fördjupat lärande ske som 
leder till förändring. Blennberger och Johansson (2010) menar att faktorer som bidrar till 
lärande, utveckling och förändring är kritiskt tänkande och reflektion. Mezirows teori om 
transformativt lärande handlar om ett djupare lärande som berör och som kan förändra en 
människas perspektiv. Man måste själv bli medveten. Värdegarantierna i kommunen kan 
medföra att enhetscheferna kan uppleva ytterligare press inför att nya uppgifter getts dem. 

Man kan diskutera om det går att lagstifta fram värderingar och därmed reglera hur personal 
bemöter äldre med behov av vård. Det kanske är enklast om anställda frivilligt väljer att 
behandla äldre med respekt. George (1998) menar att det i slutändan handlar om de anställdas 
förnuft om värdighet och respekt som påverkar hur de äldre behandlas. Delvis kan jag 
instämma i det men jag anser att det ändå är viktigt att värderingar diskuteras och aktualiseras 
och att det finns en gemensam policy att förhålla sig till. Att höja kompetensen hos 
personalen, att utbildning och ständigt lärande lyfts fram, samtidigt som man diskuterar frågor 
om arbetsvillkor, bemanning, inhyrning av arbetskraft och kvalitetskrav vid upphandling. 
Värdegrundsarbetet hänger ihop med exempelvis bemanningsfrågor och arbetsvillkor. Man 
kan även diskutera betydelsen av en nationell värdegrund. Där kan enhetschefer och värde-
grundsombud vara föredömen och genom att aktualisera värderingar och bemötande i det dag-
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liga arbetet. Pedagogiskt ledarskap handlar om att leda individens lärande och en utveckling 
mot ett bestämt mål och i det här fallet handlar det om att leda mot en värdegrundsbaserad äl-
dreomsorg. Svensson (2009) menar att chefer och ledare har ett ansvar för att skapa förut-
sättningar för medarbetarna att lära sig det de behöver för att utföra förändrade arbetsuppgifter 
och att utveckla arbetet. 

Den som arbetar inom äldreomsorgen har också en skyldighet att anmäla om någon utsätts för 
allvarliga missförhållanden. I Lex Sara (Roos, 2010) nämner man som allvarliga brister både 
dåligt bemötande och försummande att utföra något som är beviljat. Att vara uppmärksam och 
reagera är viktigt för att hålla en god kvalitet och att kunna åtgärda brister. Det framkommer 
även i resultatet att värdegrunden är en del i avvikelsesystemet där man ska lära av felen. Så 
de olika delarna hänger ihop. 

Det viktigaste med värdegrunden är att orden kan bli till handling. Där krävs tydliga mål och 
att alla är medvetna om för vems skull man utför arbete. Här ser jag att värdegrundsombuden 
spelar en viktig roll i ett pedagogiskt förändringsarbete. De måste stimulera till reflektion i 
arbetsgruppen över vardagliga situationer. Det finns förutsättningar inom äldreomsorgen att 
utveckla kunskap och förståelse för värdegrundens betydelse. Det finns en medvetenhet i ord 
och handling som genom reflektion och kritiskt granskande kan fördjupas. Men man måste 
våga vara självkritisk och våga pröva nya sätt att arbeta på. Då återkopplingen genomsyras av 
att man fokuserar på det som lyckas och upplevs som bra skapar engagemang i förändrings-
arbetet och i det dagliga arbetet (Blennberger & Johansson 2010).  
 
Slutsatserna är att enhetscheferna arbetar på ett pedagogiskt sätt för skapa samsyn och ett 
gemensamt förhållningssätt som kan leda mot en värdegrundsbaserad omsorg. Det finns en 
medvetenhet i ord och handling som fördjupas genom individuell reflektion. Enhetscheferna 
har antagit utmaningen att genomföra implementering av värdegrunden i äldreomsorgen. De 
lär genom utbildning och använder nya kunskaper i praktiken. Kritiskt tänkande och 
reflektion bidrar till lärande, utveckling och förändring.  

Förslag	på	fortsatt	forskning	
Under studiens gång har flera nya tankar och funderingar väckts. Medvetenheten hos mig är 
stor att jag endast berört en liten del av allt det som finns att se närmare på inom äldre-
omsorgen. Det är ett viktigt område och det behöver lyftas och belysas ur olika perspektiv. 
Det finns ytterst lite forskning om pedagogiskt ledarskap inom äldreomsorgen, det vore 
intressant att forska vidare om. Även hur pedagogiken på ett mer påtagligt sätt skulle kunna 
användas inom äldreomsorgen. För att komplettera min studie kunde ytterligare forskning och 
intervjuer genomföras bland de enhetschefer som inte gått värdegrundsutbildningen på 7,5 hp. 
Vidare studier kan även göras huruvida en nationell värdegrund har betydelse för 
äldreomsorgen.    
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Bilaga	1.	
Intervjufrågor: 

Inledningsvis informeras deltagarna i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska prin-
ciper om ämnet och syftet med studien. De blir även informerade om rätten att avbryta och att 
deltagarna är anonyma. De får information om att intervjun spelas in och endast används till 
denna studie. 

Inledande frågor om ålder, utbildning, hur länge hon/han jobbat som enhetschef. 

Värdegrunden: 

Hur tolkar du värdegrunden?  

Vad är viktigt i värdegrundsarbetet? 

Hur kan den implementeras i äldreomsorgen? 

Värdegrundsutbildningen 7,5 hp: 

Gav utbildningen det du förväntade dig? På vilket sätt? Vad? 

Anser du att du genom utbildningen fått de redskap du behöver? På vilket sätt? 

Gav utbildningen nya perspektiv? På vilket sätt? 

Kommunicera: 

Hur ser du på din roll som chef att leda i värdegrundsarbetet? 

Ges tid till reflektion? På vilket sätt?  

Ges handledning/vägledning till personalen? Av vem? Utbildning? 

Förändringsprocess:                                                                    

Hur tror du att värdegrunden kan leda till förändring? 

Behövs en förändring? I så fall på vilket sätt? 

Hur ser chefens roll ut i detta? 


