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1.

Inledning
Den 16 januari 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchefen i uppdrag
att ta fram en gemensam kommunövergripande värdegrund att gälla för Hammarö
kommunkoncern.1 För att leda arbetet tillsattes två projektledare och en projektgrupp
med representanter från kommunens samtliga förvaltningar. Projektet har pågått
under hela 2016 och kommer fortsatt att pågå året ut 2017. Den här rapporten är en
delredovisning av det arbete som hittills har bedrivits inom projektets ramar och utgör
underlag för förslag till kommungemensam värdegrund.

1.1 Syftet med att ta fram en kommungemensam värdegrund
Projektplanen för värdegrundsprojektet fastställer att värdegrundsarbetet framförallt
syftar till att skapa ett mervärde för kommuninvånarna. Hammarö har i dag ingen
definierad värdegrund. Tre värdeord, samverkan, engagemang och omtanke, antogs
av kommunfullmäktige i november 2013, men dessa ord implementerades aldrig i
verksamheten och dessutom kritiserades processen för bristande delaktighet. Det nu
pågående värdegrundsprojektet innebär ett omtag för att ta fram en värdegrund för
Hammarö kommun med en bred delaktighet från såväl anställda som förtroendevalda.
Värdegrunden ska vara väl förankrad och välkänd av alla och den ska skapa stolthet,
samhörighet och glädje i det dagliga arbetet.2 Projektplanen har presenterats för och
godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

1.2 Projektets avgränsningar utifrån projektplan
Värdegrundsarbetet har fokus på Hammarö kommun som organisation, och
värdegrunden som tas fram ska handla om de värderingar man som förtroendevald
och anställd i kommunen ska eftersträva. Arbetet syftar inte till att skapa särskilda
värdegrunder för vissa förvaltningar eller enheter, utan värdegrunden ska vara
kommungemensam. En annan avgränsning är att fokus ligger på det externa
perspektivet, dvs. på att skapa ett mervärde för de vi är till för. Värdegrundsarbetet
omfattar därmed inte arbetsmiljöfrågor och interna organisationsfrågor.3

1.3 Ställningstaganden om ytterligare avgränsningar
I värdegrundsarbetet har man gjort två avgränsningar som skiljer sig från hur en rad
andra organisationer gått tillväga vid framtagande och implementering av värdegrund.
Det är exempelvis vanligt att ledningen tar fram värdegrunden, och att delaktigheten
för medarbetarnas del kommer in först i implementeringen av värdegrunden.
Hammarö kommun har valt att erbjuda alla förtroendevalda och anställda att delta i
värdegrundsarbetet redan från start. Detta ställningstagande utgår från övertygelsen
att det är viktigt att ha hög delaktighet från början, eftersom processen, dvs.
dialogen och samtalet kring våra värderingar, är minst lika viktig som slutprodukten.
Kommunledningen tar dock det slutgiltiga beslutet kring hur värdegrunden ska
se ut, efter att alla har fått möjlighet att bidra till underlaget genom att delta i
värdegrundsövningarna.

1.
2.
3.

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 januari 2016, § 8, Dnr: 2016/29.
Projektplan värdegrundsarbete, Dnr: 2016/29.
Ibid
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Vidare har man valt att inte börja värdegrundsarbetet med att kartlägga nuvarande
kultur i organisationen. Att utgå från det önskade läget snarare än att fokusera på
nuvarande kultur har ansetts vara viktigt för att skapa en positiv bild att sträva mot
som ger energi och lust i det fortsatta arbetet. Det betyder inte att organisationen
inte kommer att kartlägga och arbeta med nuvarande kultur, men detta är något som
kommer att göras lokalt ute på arbetsplatserna, parallellt med implementeringen av
den önskade kulturen.

2.

Värdegrundsarbetet 2016 – tillvägagångssätt och
genomförande

2.1 Framtagande av värdegrundsövningar för Hammarö kommun
Värdegrundsarbetet har inletts med en litteraturgenomgång samt studier av andra
kommuners arbete med värdegrund. Litteraturstudierna och omvärldsspaningen har
lett fram till en egen metod med framtagna värdegrundsövningar (se bilaga 1-3)4
för att kartlägga vilka önskade värderingar som finns bland förtroendevalda och
medarbetare i Hammarö kommun. Syftet med de värdegrundsövningar som tagits fram
har varit:
•

dels, att sätta igång en process med en delaktighet som omfattar alla där en
fortgående dialog skapas kring värderingar, och

•

dels, att samla in material för att ta fram ett förslag till värdegrund med bred
förankring bland förtroendevalda och medarbetare i kommunen.

Värdegrundsövningarna har omfattat dels personliga värderingar och dels vilka
värderingar som vi vill ska råda på vår arbetsplats, i den övergripande verksamheten
eller i kommunen i stort (se bilaga 1-3). Övningarna har endast berört de önskade
värderingarna; att kartlägga nuvarande värderingar och kultur på arbetsplatser och i
kommunen kommer i ett senare skede i processen (se avsnitt 1.4: ”Ställningstaganden
om ytterligare avgränsningar”).
Alla som har genomfört värdegrundsövningarna har fått ta ställning till vilka
personliga värderingar som är viktigast. I övrigt har övningarna omfattat tre olika

4.

Appendix: Bilaga 1-3, värdegrundsövningar för förtroendevalda, chefer och medarbetare.
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nivåer:
•

Önskade värderingar i Hammarö kommun (förtroendevalda och kommunens
ledningsgrupp har genomfört värdegrundsövningar utifrån denna frågeställning, se
bilaga 1).

•

Önskade värderingar i den övergripande verksamheten, dvs. inom exempelvis
äldreomsorg, förskola, skola (verksamhets- och enhetschefer och kommunalt
bolag har genomfört värdegrundsövningar utifrån denna frågeställning, se bilaga 2).

•

Önskade värderingar på arbetsplatsen (alla medarbetare i kommunen som inte är
chefer har genomfört värdegrundsövningar utifrån denna frågeställning, se bilaga 3).

Resultaten från värdegrundsövningarna (förutom det som rör de personliga
värderingarna) har dokumenterats i kommunens enkätverktyg Webropol.
Dokumentationen har därefter analyserats för att kunna utgöra underlag vid
framtagande av Hammarö kommuns gemensamma värdegrund.

2.2 Genomförande
Projektet är indelat i 3 olika faser:
1. Kartläggningsfas (hösten 2016) – avslutat
Under kartläggningsfasen som pågått under hösten 2016 har kommunens samtliga
förtroendevalda, chefer och medarbetare genomfört värdegrundsövningar för
att kunna kartlägga vilka värderingar vi vill ha i kommunen/verksamheten/
arbetsgruppen, samt hur vi vill agera för att nå upp till och efterleva den önskade
bilden. Cheferna var först ut med att göra värdegrundsövningarna, och därefter
genomförde cheferna i sin tur övningarna med sina medarbetare. Parallellt
med detta genomförde projektledarna värdegrundsövningar med kommunens
förtroendevalda. Projektgruppens medlemmar har också funnits med som stöd för
cheferna i arbetet.

2. Framtagande av värdegrund (våren 2017) – pågår
Dokumentationen från värdegrundsövningarna i fas 1 analyseras av
projektgruppen, för att utgöra underlag när själva värdegrunden arbetas fram.
Resultatdelen i denna rapport är en sammanfattning av den bearbetning
och analys som gjorts av materialet. Ett förslag till värdegrund tas fram
av projektgruppen med utgångspunkt från dokumentation och analys.
Styrgruppen, dvs. kommunens ledningsgrupp, bestämmer sedan, utifrån
projektgruppens förslag, hur den värdegrund ska se ut som sedan lämnas
för politisk behandling. Målet är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om
Hammarö kommuns värdegrund den 25 september 2017.
3. Implementering av värdegrund (hösten 2017) – ej påbörjat
Efter att värdegrunden antagits av kommunfullmäktige kommer
implementeringsarbetet att påbörjas. Verktyg till cheferna för att implementera
och arbeta med värdegrunden kommer att tas fram av projektgruppen. Parallellt
med implementeringen ska man på arbetsplatserna även identifiera och arbeta
med nuvarande kultur och värderingar, inte bara den önskade värdegrunden.
Projektgruppen kommer att ta fram verktyg även för detta ändamål.
Implementeringen är något som sedan ska fortgå kontinuerligt, även efter avslutat
projekt, eftersom värdegrunden ständigt behöver hållas levande.
3

När verktygslådan för implementering är framtagen får dock värdegrundsprojektet
anses vara slutfört, och värdegrundsarbetet ska sedan finnas med som en naturlig
och självklar del i det dagliga arbetet samt i introduktionen av nya medarbetare.
Projektets implementeringsfas bedöms hålla på fram till årsskiftet 2017/2018.

3.

Tidigare forskning, begrepp och teori
Nedanstående teoriavsnitt är en genomgång av den litteratur som ligger till grund
för genomförandet av projektet. Vidare återges referat av rapporter från två
undersökningar, genomförda under 2016, där man efterfrågat önskade och nuvarande
värderingar i den svenska befolkningen. Rapporterna används som referensmaterial
vid analys av resultatet från värdegrundsövningarna.

3.1 Kan en värdegrund skapa framgång?
Det finns i dag många organisationer, såväl inom offentlig som inom privat sektor,
som använder sig av värdestyrning. Det kan handla om att man arbetat fram
kärnvärden för verksamheten, konstruerat värdegrunder och utarbetat etiska riktlinjer
för olika områden eller att man tillämpar ett värdebaserat ledarskap.
Ett viktigt referensmaterial som vi har använt oss av i arbetet med att ta fram en
värdegrund för Hammarö kommun, är Sten Philipsons bok ”Kan en värdegrund skapa
framgång?” (2011). I boken behandlas bland annat frågeställningen om det finns ett
orsakssamband mellan införande av verksamhetsstyrning via värden formulerade
i värdegrund å ena sidan och organisationens prestationer å andra sidan. Philipson
(2011) ställer sig också frågan om hur man ska bedriva ett värdegrundsarbete så att det
leder till förbättringar av organisationens prestationsförmåga.5
Ett första steg för att kunna närma sig dessa frågeställningar är att ha en klar
bestämning av vad som menas med värdegrund. Vi behöver också veta vilka som
är värdegrundens olika beståndsdelar och ställa oss frågan om vissa värdegrunder
är bättre än andra. Om så är fallet, behöver vi också veta vilka kriterier som
utmärker en bra värdegrund. I avsnitten nedan definieras centrala begrepp och de
framgångsfaktorer som identifierats som särskilt viktiga redovisas.

5.

Philipson, S, 2011, 11-12.
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3.1.1 Begrepp värde, värderingar, värdebaserat ledarskap
Ett värde anger vad en individ eller grupp anser vara eftersträvansvärt eller gott.6 Det
kan handla om en viss typ av handlingar eller händelser, situationer eller tillstånd,
personer eller föremål som man tillskriver ett värde och vill se förverkligade. Det kan
exempelvis handla om ekonomiska, estetiska, emotionella, sociala, politiska och etiska
värden.7 Värden fungerar på så sätt att de får oss människor att handla. Om vi står
inför ett val mellan olika saker vi uppfattar som värdefulla, kommer vi att välja det
som är mest värdefullt och agera för att uppnå detta, förutsatt att vi inte kan välja båda.
Enligt denna logik styr värden mänskliga handlingar.
Ett företag eller en organisation kan ha styrande värden, men sådana kollektiva
värden kommer att sakna betydelse om de inte också påverkar mänskligt handlande.
Handlandet påverkas när värdet eller värdena omvandlas till värderingar. En person
som omfattar eller tar avstånd från ett värde har en värdering. Det räcker emellertid
inte med att någon säger sig omfatta ett värde, värderingen måste motivera personen
att handla i enlighet med det värde personen har för att man ska kunna tala om en
verklig värdering.8
Om värdestyrning ska fungera i en organisation är kommunikationen inom
organisationen central. Det är viktigt att både ledning och medarbetare ges
möjlighet att studera, bearbeta och diskutera hur värden och värderingar som är
tänkta att styra verksamheten rent konkret ska tillämpas och omsättas i praktiken.9
Denna kommunikation är inte minst viktig eftersom det på många arbetsplatser
finns missförstånd när det gäller vilka värderingar som ledning och chefer står
för. Enligt Philipson (2011) är det inte sällan som medarbetare på en arbetsplats
tror att ledningen har en annan, kanske motsatt, uppfattning än de själva har,
vilket påverkar effektiviteten i verksamheten. I själva verket visar enkätstudier att
värderingsgemenskapen oftast är större än vad medarbetare och chefer tror, vilket
indikerar att det snarare är brist på tydlighet och kommunikation som leder till dessa
missförstånd.10
En viktig framgångsfaktor för ett värdebaserat ledarskap är att chefer måste bli
bättre på att tydliggöra sina uppfattningar om vad som är viktigt, hur man bör
prioritera, vilka handlingar som de anser leder till måluppfyllelse och varför, och att
kommunicera detta i öppen dialog med sina anställda.11

3.1.2 Fem faktorer viktiga för en framgångsrik värdegrund
Det finns vissa faktorer som urskiljer sig som särskilt viktiga vid framtagandet av en
välfungerande värdegrund för en organisation.
För det första är det viktigt att värdegrunden konstrueras på ett visst sätt så att den
uppfyller vissa kriterier för att fungera i praktiken. Värdegrunden ska innehålla väl
definierade grundvärden, en tydlig och inspirerande vision baserad på grundvärdena
samt ett antal övergripande normer som kan vägleda de anställda i hur de ska verka för
att förverkliga värdegrundens innehåll.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Philipson, S. 2011, 17.
Ibid
Philipson, S. 2011, 19.
Philipson, S. 2011, 26-27.
Philipson, S. 2011, 27.
Ibid.
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För det andra måste de anställda på olika nivåer i organisationen involveras i
arbetet även om inte de anställda slutgiltigt bestämmer innehållet i värdegrunden.
Ställningstagandet om värdegrundens innehåll är ledningens ansvar.
För det tredje måste värdegrundens intentioner omsättas i praktiken, dvs. i konkreta
handlingsregler för bemötande av kunder och andra intressenter. Detta steg är
nödvändigt för att värdegrunden ska kunna tillämpas i den vardagliga verksamheten.
För det fjärde krävs en väl genomtänkt och realistisk plan för hur alla anställda ska
involveras i värdegrundsarbetet så att de upplever verklig delaktighet. Värdegrunden
får inte upplevas som ett dokument som ledningen har tagit fram för de anställda att
rätta sig efter.
Slutligen, för det femte, krävs kraft och uthållighet att fullfölja planen.12

3.1.3 Värdegrundens uppbyggnad med grundvärden/värdeord
En organisations värdegrund innehåller ofta en eller flera grundvärden eller värdeord
som ska vägleda ledning och medarbetare i konkreta handlingssituationer. Philipson
(2011) lyfter här fram åtta kriterier som han menar är viktiga att ta hänsyn till för att
skapa framgångsrika värdeord för organisationen. Enligt honom ska värdeorden vara:
1. Differenta
Grundvärdena måste kännas betydelsefulla att ta ställning till, dvs. de får inte vara
självklara, triviala eller intetsägande.
2. Distinkta
Grundvärdena ska säga olika saker och inte vara synonymer till varandra.
3. Konsistenta
Definitionerna av orden måste vara logiskt sammanhängande och inte säga emot
varandra.
4. Relevanta/operationella
Grundvärdena ska ha en direkt koppling till verksamheten.
5. Entydiga
Grundvärdena ska inte kunna tydas eller tolkas på olika sätt.
6. Konsonanta
Det ska vara möjligt att uppnå acceptans kring grundvärdena i organisationen, hos

12.

Philipson, S. 2011, 239-240.
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såväl anställda som hos chefer och ledning.
7. Resonanta
Brukare och andra intressenter ska uppleva grundvärdena som eftersträvansvärda
för organisationen.
8. Prioriterade
Det ska vara tydligt vilket värdeord som står högst i rang om det uppstår en
situation där man tvingas välja mellan de olika värdeorden i sitt praktiska arbete13.

3.2 Get connected – att växa en önskad kultur
Annan viktig litteratur som vi har använt oss av i värdegrundsarbetet är ”Get
connected – Praktisk handbok för att växa en önskad teamkultur”14. Boken innehåller
framför allt en mängd olika praktiska övningar för att i det dagliga arbetet utveckla
en önskad kultur. Dessa övningar kommer att vara en stor inspirationskälla i
värdegrundsprojektets fas 3, då projektgruppen ska ta fram en verktygslåda för att
implementera värdegrunden. Men även vid framtagandet av värdegrundsövningarna i
fas 1 har denna bok varit ett viktigt material att hämta kunskap och idéer från. Boken
har stärkt oss i vår övertygelse att förändring av en kultur i en önskad riktning inte
sker utan dialog. De övningar vi skapat i fas 1 bygger på denna övertygelse; för att nå
ett önskat läge måste vi samtala med varandra om vilka värderingar som vi gemensamt
vill ha, och på så sätt skapa tillit och förtroende för varandra i den processen 15.

3.2.1 Det psykologiska kontraktet
I en organisation är det lätt att lägga allt fokus på det som är synligt och rationellt
– som t ex organisationsstrukturer och olika styrdokument. Det finns ju dock en
annan, subjektiv värld som i högsta grad styr vårt beteende och som vi måste lära oss
att hantera. Vi är mänskliga varelser med fysiska och känslomässiga behov som vi
strävar efter att tillfredsställa. Många organisationskulturer är dock helt inriktade på
effektivitet och system, och bortser från den subjektiva värld som i så hög grad styr
oss i det dagliga arbetet. När vi anger värderingar som vi önskar oss i organisationen
handlar det ofta om att göra skillnad och att vara en del av något större än oss själva,
medan organisationen fokuserar på det konkreta och rationella. Detta skapar en
obalans i det ”osynliga/mentala kontraktet” mellan organisationen och människan som
jobbar i den. Obalansen påverkar den enskildes psykiska och fysiska hälsa, men även
organisationens prestation, kvalitet och resultat.16
Hur löser vi då denna obalans på våra arbetsplatser? Det kan ligga nära till hands
att tro att man kommer till rätta med problemet genom strängare kontroll och mer
systematiska arbetsprocesser, men det vi egentligen behöver göra är att synliggöra
”det osynliga”, dvs. att systematiskt arbeta med vår kultur och de värderingar som styr
oss. För att vi ska kunna frigöra vår fulla potential behöver vi kunna koppla ihop våra
egna, individuella behov med organisationens. Detta kallas för att ha ett psykologiskt
kontrakt med det team eller den organisation som vi jobbar i. Om ditt personliga
behov överlappar organisationens behov, har du ett starkt psykologiskt kontrakt. Det
skapar mening, energi, engagemang och ett bättre resultat för organisationen.17

13.
14.
15.
16.
17.

Philipson, S. 2011, 202-204.
Eneroth, T. et al, 2014.
Eneroth T. et al, 2014, 12
Eneroth, T. et al, 2014, 14
Ibid
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Bild 1: Det psykologiska kontraktet. Ur ”Get connected” av Eneroth, T et al (2014)

3.2.2 Trädmetaforen
Genom livet skapar vi det sätt på vilket vi betraktar världen omkring oss. Vi utvecklar
de grundläggande övertygelser som styr hur vi tänker och agerar, och som även
påverkar vad vi förväntar oss av andra och vad vi anser vara ”det rätta sättet”. Våra
tankesätt påverkar också vår förmåga att förstå, lära nytt och hur vi kommunicerar
med andra. Därför är det så viktigt att vi blir medvetna om våra egna tankesätt när vi
samspelar med andra.18
Isbergsmetaforen (ett isberg har endast en niondel ovanför vattenytan, vilket innebär
att åtta niondelar inte är synligt) används ofta för att illustrera en verklighet det är
det finns en liten del som är synlig och lätt att ta på, och en stor del som är osynlig
och svår att nå. I ”Get connected” använder man sig av en trädmetafor istället för
isbergsmetaforen, eftersom trädet, liksom organisationen, är ett levande och växande
system. Trädet har dock, liksom isberget, en synlig (stam och trädkrona) och en
osynlig (rotsystemet) del. Våra respektive verkligheter består av delar som är både
synliga och osynliga för andra. Den osynliga delen är ofta en mycket stor del av hur
man som individ uppfattar verkligheten.19
Om vi använder trädmetaforen för att illustrera ett team eller en organisation, så kan
man se det så här: Ovanför ytan (stam och trädkrona) ser du den rationella och logiska
världen, den som beskrivs genom planer, system, scheman, mål, strategier, processer,
strukturer och så vidare. Det som finns ovanför ytan baseras på tankesättet att allt
fungerar rationellt och logiskt, och kan kontrolleras. Under ytan (rotsystemet) finns det
som inte syns, men som ändå finns, vår själ och vårt känsloliv. Vi beskriver det som
vanor, värderingar, attityder, fördomar med mera. Denna del av verkligheten är svår att
förutsäga och kontrollera. Men förutsättningen för att trädet ska växa, blomstra och ge
frukt är att rötterna under ytan är starka och friska.20

18.
19.
20.

Eneroth, T. et al, 2014, 19
Ibid
Ibid
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Bild 2: Trädmetaforen. Ur ”Get connected” av Eneroth, T et al (2014)

Liksom trädet behöver ett stabilt rotsystem för att stå stadigt, behöver vi människor ha
en koppling till våra inre, själsliga liv för att stå starka i både med- och motgång. Det
spelar ingen roll hur logiska organisationens strategier är – de kommer inte att lyckas
så länge de inte integreras i organisationens nuvarande och önskade kultur.21

3.3 Vår bild av nuvarande och önskad verklighet – Sverigestudien
Sverigestudien görs av tre fristående organisationer; Preera, Sveriges Kommuner
och Landsting samt Volvokoncernen. Syftet med studien är att öka förståelsen för
samhällets utmaningar genom att ge kunskap om de värderingar vi har och önskar
oss. Enligt Sverigestudien är det viktigt att synliggöra detta eftersom en värdering
beskriver vad som är viktigt för oss och vad som ger oss energi. En medvetenhet om
vilka värderingar som är viktigast ger oss en bättre bild av vad det är som styr oss och
var vi har vårt fokus.
Studien görs genom en webbaserad enkät och drygt 2 000 statistiskt utvalda personer
ur Sveriges befolkning har svarat på vilka värderingar som de anser karakteriserar
dem själva personligen, deras arbetsplats, deras kommun och det svenska samhället.
Dessutom har de svarat på vilka värderingar de önskar ska råda på arbetsplatsen, i
samhället och i kommunen. Varje fråga besvaras genom att 10 ord väljs från en lista
med totalt cirka 100 värderingar. Utifrån detta skapas en ”topplista” med de mest
frekvent valda orden. Sverigestudien genomfördes under mars månad 2016 och görs
varje år22.
Kunskapen om vilka värderingar ett statistiskt urval av den svenska befolkningen
väljer för att beskriva både nuvarande och önskat läge på våra arbetsplatser, i våra
kommuner och i samhället i stort kan utgöra en viktig kunskap när vi analyserar det
resultat vi fått i de värdegrundsövningar som genomförts i vår kommun.

21.
22.

Eneroth, T. et al, 2014, 20
Sverigestudien 2016, 34
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Viktiga slutsatser från Sverigestudien 2016:
•

2016 var det tydligare än någonsin att inget av de perspektiven som
Sverigestudien mäter är fristående eller oberoende av de andra
Nationsperspektivet beskrivs i större utsträckning än tidigare år med så kallade
rädslodrivna värderingar, som t ex våld och brott och konflikt/aggression. Vårt
behov av lag och ordning ökar och efterfrågan på demokratiska processer och
mänskliga rättigheter minskar. Utifrån jämförelser med tidigare mätningar i
Sverigestudien kan man se att den här synen på den nationella nivån påverkar
oss som individer. När det omgivande samhället upplevs som allt mer osäkert
och hotfullt blir personliga värderingar som representerar den absoluta närmiljön
(t ex familj) allt viktigare. Man kan också se att värderingar som omtanke och
medkänsla blir mindre viktiga bland de personliga värderingarna, vilket också
bekräftar bilden av att vi blir mer fokuserade på våra närmaste och mindre
benägna att bry oss om andra individer när vi upplever att samhällsklimatet blir
hårdare.

•

Klimatet på våra arbetsplatser har förbättrats 2016
2016 ser man en positiv utveckling vad gäller synen på våra arbetsplatser.
Arbetsplatserna beskrivs i större utsträckning med positiva värderingar som
engagemang, kvalitet, anställdas hälsa och humor/glädje. Den pessimistiska
synen på nationsnivån verkar inte ha påverkat synen på arbetsplatserna.

•

Kund/brukarfokus ökar – men Sverige är fortfarande långt efter omvärlden
Tidigare mätningar i Sverigestudien har visat att Sverige har ett väldigt svagt
fokus på sina kunder/brukare jämfört med andra länder. Under 2016 ser man
dock att man väljer värderingar som tyder på ett större fokus på kund/brukare i
större utsträckning än tidigare, men vårt kund/brukarfokus i Sverige är fortfarande
mycket lägre jämfört med andra länder. På tio-i-topplistan över önskade
värderingar i organisationsperspektivet saknas helt en önskan om att fokusera på
externa relationer eller bidra till samhället. Introverta värderingar som handlar om
ett gott arbetsklimat för de anställda dominerar.

•

Vi saknar en vilja till förändring
Beskrivningen av våra arbetsplatser är i stor utsträckning positiv, men få av
de värderingar man väljer tyder på en vilja att förändra sig. Värderingar som
stödjer företagens och övriga organisationers stora behov av att driva och leda
utveckling för att hävda sig i konkurrensen saknas. Anpassningsbarhet är den enda
värderingen som visar en vilja till förändring, vilket kan tolkas som ett reaktivt
förhållningssätt snarare än en vilja att driva utvecklingen framåt.

•

Kommunperspektivet – byråkrati och mångfald
Byråkrati är den mest valda värderingen för att beskriva kommunnivån. Man kan
resonera kring om detta står för en upplevelse av att kommunerna är stelbenta
och ineffektiva, och att man fokuserar mer på den egna byråkratin än servicen
till invånarna? Mångfald är en värdering som får en allt starkare ställning på
kommunnivån. Man kan dock inte se samma utveckling på nationsnivån. Tyder
denna skillnad på kommun- och nationsnivå att man upplever mångfalden som
mer positiv på den närmast omgivande samhällsnivån än i samhället i stort23?

23.

Sverigestudien 2016, 6-10
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3.4 Drömsamhället 2016 – en internationell ungdomsstudie
Våra ungdomar är vår framtid. Att ta del av de värderingar som ungdomar tycker är
viktigast kan ge oss en fingervisning om hur samhällsutvecklingen kommer att te sig
framöver. Vi har därför valt att även använda oss av ungdomsstudien ”Drömsamhället
2016” som referensmaterial i denna resultatrapport.

Projektet ”Drömsamhället” genomfördes under sommaren 2016 av forsknings- och
konsultföretaget Kairos Future. Projektet är en värderingsstudie av 16-29-åringar i
Sverige, Storbritannien, Ryssland, USA och Kina. Drygt 3 200 ungdomar i åldern
16-29 år (dvs födda mellan 1987 och 2000), varav 1 217 i Sverige, har under juni
2016 besvarat en enkät om synen på deras drömsamhälle24.
Viktiga slutsatser från Drömsamhället 2016:
•

Fler ungdomar beskriver dagens samhälle mer som ett mardrömssamhälle än
som ett drömsamhälle
Drömsamhället enligt studien är, grovt sammanfattat, ett samhälle som präglas
av jämlikhet och jämställdhet, ett samhälle med både frihandel och ett starkt
välfärdssystem och som styrs av vetenskap och rationalitet. Långsiktig hållbarhet
går före tillväxt när de kommer i konflikt med varandra. Men enligt de unga i
studien är vi långt ifrån drömsamhället – 56 % beskriver samhället mer som ett
mardrömssamhälle än ett drömsamhälle.

•

Hotande omvärld – jordnära drömmar
Ju mer påtagliga hoten i omvärlden blir i form av miljöförstöring, krig och
terrorism, desto mer jordnära blir de ungas drömmar. Det handlar om att hitta
den rätta och bilda familj, få ett fint boende och ett bra jobb, att vara viktig för
någon annan. 2013 beskrev 27 % av unga svenskar sina drömmar som jordnära,
att jämföra med 40 % 2016. I studien ser man att svenskar i betydligt större
utsträckning drömmer om jobb, barn och familj än de unga i övriga länder som
ingår i studien.

•

Respekt, gränser och regler
Respekt är ett återkommande tema i studien. Man anser att det är en brist som
behöver rättas till; det som främst saknas för att Sverige ska bli ett drömsamhälle.
Både de unga själva och andra ska respekteras. Behovet av respekt återspeglas
också i synen på arbetet, där de unga vill ha mer gränser och regler. Att ha ett
meningsfullt arbete är fortfarande viktigt, men än viktigare är det att ha ett jobb
med tydliga gränser mellan privatliv och arbete. Mer gränser och mindre stress är
det kriterium för att bra arbete som ökar snabbast. Kravet på respekt kan ses som
ett mynt med två sidor. Å ena sidan är det tydligt att respekt inte bara efterfrågas
för egen del; att hela samhället präglas av tolerans och jämlikhet är viktigt
för de unga. Man kan dock i studien se en tendens att kravet på respekt också
leder till en högre känslighet för kränkningar. Unga är mer benägna än äldre att
tolerera begräsningar av yttrandefriheten om denna kan leda till att någon känner
sig kränkt. Man kan också fråga sig hur det kommer att påverka vårt framtida
arbetsliv och samhälle när det är viktigare att hävda sina egna gränser än att
anpassa sig till samhället i stort?25

24.
25.

Drömsamhället 2016, 12
Drömsamhället 2016, 3-5, 8-11
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4.

Resultat från värdegrundsövningarna hösten 2016

4.1 Resultatredovisning
I resultatredovisningen redovisas vilka ord som flest grupper valde som önskade
värderingar på de olika nivåerna. För att kunna hantera det omfattande materialet
har projektgruppen gjort ett urval av de mest valda orden på varje nivå. Det är
bara de mest frekvent valda orden med dess beskrivningar och definitioner som
kommer att utgöra underlag för den värdegrund som tas fram. Det är dock möjligt
för alla som vill att ta del av samtliga ord som valdes (se bilaga 4)26.
Projektgruppen har gjort urvalet av ord genom att försöka finna den brytpunkt,
där det är tydligt att vissa värdeord anses viktigare än andra. På nivåerna för
förtroendevalda och chefer var denna brytpunkt mycket tydlig; alla ord som
valdes av fler än 1 grupp finns med i underlaget. På nivån för medarbetare var det
inte lika otvetydigt, eftersom denna nivå utgörs av så många grupper som valt en
mängd olika ord. Projektgruppen har försökt att finna en balans, där brytpunkten
lagts så att alla de viktigaste värdeorden kommer med i underlaget, samtidigt som
medarbetarnas röster inte får bli så dominerande att förtroendevalda och chefer
inte får någon tyngd i materialet. Urvalsprocessen ledde fram till att 6 värdeord
valdes ut på de förtroendevaldas nivå, 10 värdeord valdes ut på chefsnivån, och 16
värdeord valdes ut på medarbetarnivån.
I värdegrundsövningarna ingick, förutom att välja ut de önskade värdeorden, att
definiera och beskriva de valda orden. Dessa beskrivningar är mycket viktiga att
ta del av för att innebörden i värdeorden ska komma fram. Definitionerna och
beskrivningarna har bearbetats i ett analysverktyg som finns i enkätverktyget
Webropol. Genom detta analysverktyg har projektgruppen kunnat ta fram ordmoln
över de mest förekommande ord som använts när man beskrivit värdeorden.
Ordmoln och definitioner/beskrivningar i sin helhet för de utvalda orden på varje
nivå återfinns i bilaga 5-7.27 Av utrymmesskäl återges inte dessa direkt i rapporten,
men används i analysen.
Nedan redovisas endast de mest valda orden på varje nivå, samt en sammanfattande kommentar till resultatredovisningen. I efterföljande avsnitt sätts även
resultatredovisningen in i ett större sammanhang utifrån teorigenomgången i
avsnitt 3.

4.2 Mest valda värdeord – förtroendevalda
1. Hållbarhet
2. Kompetens
3. Medborgarinflytande
4. Respekt
5. Demokrati
6. Dialog

26.
27.

Appendix: Bilaga 4: Värdeorden som valdes i värdegrundsövningar, Hammarö kommun, 2016
Appendix: Bilaga 5: Populäraste orden – Förtroendevalda, Bilaga 6: Populäraste orden – Chefer,
Bilaga 7: Populäraste orden – Medarbetare.
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4.2.1 Kommentar till resultatredovisning förtroendevalda
De förtroendevalda valde värdeord utifrån frågeställningen ”Välj ut de 5 värdeord
som bäst beskriver de värderingar som ni vill att medarbetare och förtroendevalda i
Hammarö kommun ska efterleva”. Eftersom frågeställningen handlar om värdeord för
Hammarö kommun som helhet, så har de förtroendevalda följaktligen valt ord som
har en mer strukturell och övergripande karaktär än vad som är fallet på övriga nivåer.
Hållbarhet är det mest valda värdeordet på denna nivå. Vidare kan man se att orden
medborgarinflytande, demokrati och dialog är väldigt nära sammankopplade. Man
använder i stor utsträckning samma ord för att definiera dessa värdeord, och dessutom
används de tre värdeorden för att beskriva varandra.

4.3 Mest valda värdeord – chefer
1. Utveckling
2. Professionalitet
3. Brukarfokus
4. Stolthet
5. Engagemang
6. Göra skillnad
7. Kvalitet
8. Respekt
9. Tillit
10. Öppenhet

4.3.1 Kommentar till resultatredovisning chefer
Cheferna valde värdeord utifrån frågeställningen ”Välj ut de 5 värdeord som bäst
beskriver de värderingar som ni vill att alla i er verksamhet ska efterleva”. Chefernas
viktigaste värdeord är utveckling och beskrivningarna till värdeordet fokuserar på
en verksamhet som ständigt förbättras och som har förmågan att möta och hantera
förändringar. Professionalitet handlar både om kunskap och förhållningssätt, där
det är viktigt att dels vara lojal mot en politiskt styrd organisation med dess olika
styrdokument, dels att alltid ha med sig vem/vilka man är till för. Orden brukarfokus,
stolthet, engagemang, göra skillnad, respekt, tillit och öppenhet är alla viktiga
hörnstenar i det förhållningssätt som man vill se i verksamheterna.

4.4 Mest valda värdeord – medarbetare
1. Respekt
2. Samarbete
3. Flexibilitet
4. Positiv attityd
5. Professionalitet
6. Trivsel
7. Engagemang
13

8. Trygghet
9. Brukarfokus
10. Ansvarstagande
11. Kvalitet
12. Glädje
13. Kompetens
14. Delaktighet
15. Utveckling
16. Lyhördhet

4.4.1 Kommentar till resultatredovisning medarbetare
Medarbetarna valde värdeord utifrån frågeställningen ”Välj ut de 5 värderingar
som är viktigast för er arbetsgrupp och som bäst beskriver de värderingar ni
skulle vilja ha i arbetsgruppen”. Eftersom frågeställningen handlar om de önskade
värderingarna i den närmaste arbetsgruppen är medarbetarnas värdeord följaktligen
mest koncentrerade kring de mellanmänskliga relationerna. Det handlar dock långt
ifrån enbart om hur man vill förhålla sig till varandra på arbetsplatsen; det finns
även ett tydligt brukarfokus i definitionerna till värdeorden. Ett exempel är denna
definition till värdeordet trivsel: ”Bra trivsel i gruppen ger en trygghet för brukaren
och all personal”. Värdeorden som valts är ofta nära sammankopplade och olika
värdeord används för att beskriva varandra (t ex trivsel – trygghet – samarbete –
positiv attityd – glädje). Även om det relationella perspektivet är starkt har man även
på medarbetarnivå valt ord som handlar om den mer strukturella samhällsnivån,
t ex värdeord som demokrati, ansvar för kommande generationer, hållbarhet och
miljömedvetenhet. Dessa ord kommer dock långt ner på listan över de mest valda
orden. Medarbetarnas viktigaste värdeord är respekt. Definitionerna handlar till största
delen om att visa hänsyn, acceptera varandras olikheter och att lyssna och vara lyhörd.

4.5 Gemensamma nämnare förtroendevalda, chefer och medarbetare
•

Respekt
Respekt är det enda ord som samtliga nivåer har bland de mest valda orden.

•

Brukarfokus/Medborgarinflytande
Viktigt för samtliga nivåer är fokus på ”de vi är till för”, och att de ska få vara
delaktiga och ha inflytande över den service kommunen ger. Bland gruppen
chefer och medarbetare används ”brukarfokus” och bland förtroendevalda
”medborgarinflytande”.

•

Kompetens/Professionalitet
Viktigt för samtliga nivåer är att vi ska vara professionella och kompetenta i
det vi gör. Chefer väljer ordet ”professionalitet”, förtroendevalda väljer ordet
”kompetens” och medarbetarna väljer båda orden.

14

4.6 Gemensamma nämnare chefer och medarbetare
•

Respekt

•

Professionalitet

•

Engagemang

•

Brukarfokus

•

Kvalitet

•

Utveckling

Chefer och medarbetare har valt fler ord som är gemensamma än vad som är fallet
med förtroendevalda och chefer och förtroendevalda och medarbetare, vilket är föga
förvånande eftersom chefer och medarbetare arbetar operativt i verksamheterna och
har ett annat perspektiv än de förtroendevalda. Både chefer och medarbetare har ordet
professionalitet högt upp bland de främst valda orden. Båda nivåerna har en bred
definition av ordet professionalitet som omfattar både förhållningssätt och kunskap/
kompetens. Ordet utveckling, som är chefernas viktigaste ord men som kommer längre
ner på medarbetarnas lista, är ett av de vanligaste orden medarbetarna använder när
de ska beskriva och definiera ordet professionalitet. När man läser definitionerna till
värdeorden blir det tydligt att värdeorden ofta överlappar varandra. Vid analys av
materialet får man därmed vara observant på, att även om grupperna valt olika ord så
kanske man egentligen vill beskriva liknande värderingar.

4.7 Ord som valts enbart på en nivå
Förtroendevalda
• Hållbarhet
•

Dialog

•

Demokrati

Chefer
• Göra skillnad
•

Stolthet

•

Tillit

•

Öppenhet

Medarbetare
• Lyhördhet
•

Glädje

•

Samarbete

•

Positiv attityd

•

Trivsel

•

Flexibilitet

•

Ansvarstagande
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•

Trygghet

•

Delaktighet

Av de värdeord som finns med i urvalet är ovanstående värdeord de som man
enbart valt på en nivå. Många av orden har valts även på övriga nivåer, men det är
så få grupper som valt orden att de inte kommit med i urvalet. Exempelvis, som vi
konstaterade i avsnitt 4.4.1, så har man på medarbetarnivå valt ord som demokrati,
hållbarhet och göra skillnad, men på medarbetarnivå kommer dessa ord långt ner
på listan över de mest valda. Det är tydligt att de förtroendevaldas populäraste ord
befinner sig på den övergripande samhällsnivån, medan medarbetarnas populäraste ord
har fokus på relationer människor mellan.

4.8 Analys av Hammarö kommuns resultat i förhållande till omvärlden
Hur kan vi förstå det resultat vi fått från värdegrundsövningarna vi genomfört i
Hammarö kommun, om vi sätter det i relation till de värderingsmätningar som gjorts i
omvärlden?

4.8.1 Önskade värderingar i en otrygg omvärld
I Sverigestudien 2016 konstaterar man att omvärlden, i ett nationsperspektiv,
beskrivs med mer rädslodrivna värderingar än tidigare år (våld och brott, konflikt
och aggression). Detta har fått till följd att värderingar som kräver kontroll, lag och
ordning ökar medan värderingar som står för mänskliga rättigheter får stå tillbaka. I
ett individuellt perspektiv får det återverkningar genom ett större fokus på närmiljön
och att vi har en mindre benägenhet att bry oss om individer utanför den närmaste
familjesfären. I studien Drömsamhället (2016) kan vi se samma tendens bland de unga
svenskarna; ju mer hotande omvärlden upplevs, desto mer jordnära blir drömmarna.
Kan vi se samma tendens i det material vi fått fram från värdegrundsövningarna i
Hammarö kommun? Eftersom våra värdegrundsövningar enbart rör sig på nivåerna
kommun/verksamhet/arbetsplats är det svårt att dra samma parallell, då vi valt att
inte dokumentera de personliga värderingarna som förtroendevalda och medarbetare
valt ut. Vi kan dock konstatera att önskade värderingar som handlar om mänskliga
rättigheter och mellanmänskliga relationer i ett vidare samhällsperspektiv är sällsynta.
Som vi tidigare konstaterat har de förtroendevalda valt ord som hållbarhet och
demokrati, men dessa ord återfinns inte bland topporden hos chefer och medarbetare.
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På medarbetarnivån rankas ord som trivsel, trygghet och samarbete, dvs ord som är
viktiga i de närmaste kollegiala relationerna, högre än ord som vittnar om ett mer
extrovert förhållningssätt, som t ex utveckling.

4.8.2 Om respekt
Respekt är något som är mycket viktigt för dagens unga (Drömsamhället, 2016). Även
i Hammarö kommun är önskan om respekt mycket stark, och ett värdeord som anses
vara mycket viktigt – det är det enda ord som kommit med i urvalet på alla nivåer. För
medarbetarna är respekt det mest valda värdeordet. Det handlar om att visa hänsyn,
lyssna, vara lyhörd, acceptera varandras olikheter och respektera varandras åsikter.
Vi vill visa både brukare och kollegor denna respekt. För cheferna handlar respekten
även om att vara lojal med politiska beslut och det egna uppdraget. De förtroendevalda
definierar bl a respekt med allas lika värde. Det är ett ord med många bottnar som
alla nivåer kan relatera till. Att alla nivåer har med ordet bland de mest önskade
värderingarna kan tyda på att det även i Hammarö kommun finns en känsla av att
respekten är en bristvara. I Drömsamhället (2016) dras paralleller mellan behovet av
respekt och tydligare gränser. Är det den ökade gränslösheten i en allt mer globaliserad
värld, där vi alltid ska vara uppkopplade och nåbara, som står för vårt behov av att
visa och få respekt och hur påverkar detta behov oss i vårt dagliga arbete? Att visa
mer respekt är enligt de unga i Drömsamhället (2016) det som främst fattas för att vårt
samhälle ska gå från ett mardrömssamhälle till ett drömsamhälle. Är respekt en lika
avgörande värdering i Hammarö kommuns värdegrund?

4.8.3 Om brukarfokus
Sverigestudien 2016 visar att kund/brukarfokus ökar i Sverige, men att det ändå
är mycket lägre än i andra länder. Denna slutsats drar man eftersom det bland de
mest önskade värderingarna i Sverigestudien 2016 helt saknas en önskan om att
fokusera på externa relationer. Vid första anblicken skulle man kunna dra samma
slutsats från värdegrundsövningarna som gjorts i Hammarö kommun; värderingar
som fokuserar på det egna, interna arbetsklimatet dominerar på medarbetarnivån.
Om man studerar de valda värdeorden närmare, och tränger in i vad man
egentligen menar med orden, så framträder dock en annan bild. I definitioner och
beskrivningar till värdeorden är brukaren i högsta grad närvarande och viktig.
Det som gör att man får en bedräglig bild av att man fokuserar på den egna
arbetsmiljön och saknar brukarperspektivet, är att grupperna inte tydligt skiljer
på vad som är bra för arbetsgruppen och vad som kommer brukaren till godo. En
trygg arbetsplats med hög trivsel skapar även en god miljö för brukaren. Det är i
synnerhet på medarbetarnivån som man väver ihop de värderingar som skapar en
god miljö och verksamhet för både anställda och brukare.

4.8.4 Saknar vi en vilja till förändring?
Sverigestudien 2016 visar att få av de värderingar man väljer tyder på en vilja att
förändra sig. Det man kan se är att man väljer värderingar som vittnar om ett reaktivt
förhållningssätt, snarare än en vilja att ligga i framkant. Hur förhåller vi oss till
förändring i Hammarö kommun? På chefsnivå är utveckling det värdeord som valts
av i särklass flest grupper. Beskrivningarna av värdeordet visar inte på något reaktivt
förhållningssätt – tvärtom definieras ordet utveckling bl a med att ligga steget före,
ligga i framkant samt att ha mod att utvecklas och att ta ansvar för att utvecklas.
Beskrivningarna vittnar om att det bland Hammarö kommuns ledare finns en god
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medvetenhet om att det krävs ett proaktivt förhållningssätt för att möta omvärldens
krav. Vi har också tidigare konstaterat (avsnitt 4.6) att även om medarbetarna
rankar ordet utveckling rätt långt ner bland de mest valda värdeorden, så finns
utvecklingstanken med i definitionen av bl a ordet professionalitet, som är ett ord som
rankas mycket högre än utveckling. Vidare kan man exempelvis i definitionerna till
värdeordet engagemang se att ordet bl a beskrivs med kreativitet, initiativförmåga,
driv att lära sig mer och utvecklas och att ha en strävan framåt. Det finns alltså en
framåtanda bland de önskade värderingarna i Hammarö kommun som motsäger det
reaktiva förhållningssätt man tolkar in i resultatet från Sverigestudien 2016.

4.8.5 Den byråkratiska kommunen?
I Sverigestudien 2016 är ordet byråkrati det ord som används mest för att beskriva
kommunerna. Hur kommer det sig att det är så man upplever kommunen?
Misslyckas vi i vår strävan att ge god och snabb kommunal service? I resultatet
från värdegrundsövningarna i Hammarö kommun kan vi se att de förtroendevalda
lägger mycket stor vikt vid att ha en livaktig dialog med invånarna. Det är viktigt
med delaktighet, inflytande och kommunikation och flera av de valda orden
(medborgarinflytande, demokrati, dialog) handlar om detta, och att dessutom ha
en öppenhet och transparens gentemot invånarna. Det är önskade värderingar som
motsäger bilden av kommunen som stelbent och byråkratisk. Intentionen att ha
en öppen medborgardialog är alltså stark från politiskt håll, men mätningar som
Sverigestudien (2016) visar att man inte fullt ut lyckas förmedla dessa värderingar till
invånarna. Man kan dock samtidigt fråga sig om det också finns en positiv aspekt i
ordet byråkrati, som handlar om rättssäkerhet och opartiskhet?

5.

Slutord – så går vi vidare med värdegrundsarbetet
Vi har i denna resultatrapport redovisat hur vi hittills genomfört det
pågående värdegrundsarbetet i Hammarö kommun. Vi har sammanfattat den
referenslitteratur vi använt oss av och redogjort för hur vi tagit fram och genomfört
värdegrundsövningarna bland förtroendevalda och anställda i kommunen. Därefter har
vi redovisat resultatet från värdegrundsövningarna och gjort ett försök att analysera
och dra slutsatser utifrån resultatet genom att jämföra det med andra undersökningar
som gjorts av nuvarande och önskade värderingar bland Sveriges befolkning.
Hur går vi vidare nu? En bearbetning och analys har nu gjorts av det omfattande
material och underlag vi fått genom värdegrundsövningarna, och det är detta material
och denna analys som ni kan ta del av genom denna resultatrapport med tillhörande
bilagor. Rapporten utgör därmed ett viktigt underlag när projektgruppen ska arbeta
fram ett förslag till värdegrund för Hammarö kommun.
Vid framtagandet av värdegrunden kommer vi att ha med oss de lärdomar som
dragits från andra organisationer som gjort samma resa. Många av dessa lärdomar
finns sammanfattade i den litteraturgenomgång som gjorts i denna rapport. Även
i det efterföljande implementeringsarbetet (värdegrundsarbetets fas 3) finns det
mycket att ta fasta på och ha med sig från referenslitteraturen. Vi eftersträvar att det
fortsatta värdegrundsarbetet ska fortsätta i samma positiva anda, och med samma höga
delaktighet och engagemang, som det börjat.
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”

Engagemang ökar när alla som är involverade delar en
gemensam vision och gemensamma värderingar. Delade
värderingar skapar tillit och förtroende. Förtroende ger
medarbetarna frihet under ansvar. Ansvarsfull frihet frigör meningsfullhet och kreativitet. Den äkta makten ligger inte i förmågan att kontrollera utan i förmågan att lita på andra

”

(Richard Barrett, 1998)

Bilaga 1

Välkommen
att delta i Hammarö kommuns värdegrundsarbete

FÖRTROENDEVALDA

Välkommen att delta i Hammarö kommuns
värdegrundsarbete!
Du deltar i värdegrundsarbetet genom att genomföra övningarna i detta kompendium.
•

Första övningen du ska göra handlar om att du individuellt ska ta ställning till och beskriva vilka
värderingar som är viktigast för dig personligen.

•

Därefter ska ni som grupp tillsammans göra några övningar som handlar om att ta ställning till
vilka värderingar ni vill att medarbetare och förtroendevalda i Hammarö kommun ska efterleva.

•

Ni måste dokumentera i Webropol de resultat som hela gruppen tagit fram (se särskild länk som
ni får av projektledarna). Det är bara resultatet för de övningar som görs i gruppen som ni ska
skriva in i Webropol – de övningar som handlar om dina egna, personliga värderingar kan
dokumenteras i detta kompendium.

•

Inför varje övning finns det en instruktion som det är viktigt att du noga läser igenom innan du
börjar arbeta med övningen. Det står också en tidsangivelse för hur lång tid övningen maximalt
får ta.

•

Utse en person i arbetsgruppen som har till uppgift att i Webropol dokumentera det som
arbetsgruppen kommer fram till.

•

Utse en person i arbetsgruppen som håller reda på tiden, så att ni hinner arbeta med alla
övningar.

Varmt tack för din medverkan!

1.

Övning 1

Välj ut och beskriv de 5 värderingar som är
viktigast för dig och som bäst beskriver vem du
är.
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium.
2. Välj ut de 5 ord som bäst beskriver vem du är och vilka värden som är viktigast för dig som
person.
OBS! Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara, eller ord som beskriver hur du är i din
roll som förtroendevald eller i ditt yrkesutövande. Du ska försöka hitta de ord som är viktigast för
dig som människa och som utgår från dina egna, personliga värderingar.
3. När du har valt ut de 5 viktigaste orden skriver du ned dem i tabellen på nästa sida.
4. Skriv ner en kortfattad definition/beskrivning av vad varje ord betyder för dig i tabellen på nästa
sida.
5. Gå laget runt i gruppen och berätta för varandra vilka ord ni valt och vad orden betyder för er.
Du väljer själv om du vill dela med dig av det du skrivit ner. Om du vill dela med dig väljer du
själv om du vill berätta om alla orden du valt ut och beskrivit, eller bara några av dem. Du avgör
alltså helt själv hur du på bästa sätt beskriver dig själv utifrån orden.

Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

2.

Jag valde dessa ord:
Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

3.

Beskrivning

Övning 2 a

Välj ut de 5 värdeord som bäst beskriver de
värderingar som ni vill att medarbetare och
förtroendevalda i Hammarö kommun ska
efterleva (det önskade läget).
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium. Välj först ut
vilka 5 värderingar som du tycker är viktigast att Hammarö kommun står för och lever upp till,
och som leder till att kommunen som organisation fungerar på ett bra sätt. Var och en sitter först
individuellt och väljer ut 5 värdeord.
2. Ta fram kortleken med alla värdeord och lägg ut de värdeord framför er som ni valt ut individuellt.
Om det är flera som valt ett och samma ord kan ni markera detta genom att klistra ”pluppar” på
värdeordskortet. Antalet ”pluppar” på kortet motsvarar då hur många som valt ordet.
3. Var och en får beskriva vad orden man valt betyder för en, och varför man valt dem. Gå laget runt
så att alla får berätta om ”sina” värdeord.
4. Försök sedan genom dialog i gruppen att enas kring de 5 värdeord som ni tillsammans tycker är
viktigast för Hammarö kommun.
Om det är svårt att komma överens genom dialog kan ni avgöra vilka 5 värdeord som ska väljas
genom att rösta.
5. När gruppen enats kring vilka 5 värdeord som är viktigast för arbetsgruppen klickar den som är
dokumentationsansvarig i vilka värdeord ni valt i Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Värdeord
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Övning 2 b

Definiera och beskriv de 5 värdeorden, samt
beskriv hur vi ska agera för att leva upp till det
önskade läget
Nu har ni i gruppen valt ut de 5 värdeord som ni tycker är viktigast att efterleva för att bygga en
önskvärd kultur i Hammarö kommun.
Ni ska nu gå vidare genom att:
•

definiera och beskriva vad orden betyder för arbetsgruppen.

•

beskriva hur ni vill att vi alla i Hammarö kommun – både medarbetare och förtroendevalda – ska
bete sig och agera för att leva upp till de önskade värderingarna.

1. Den dokumentationsansvarige börjar med att skriva ner de 5 värdeord ni valt ut i fritextfälten längst
till vänster i Webropol.
2. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till vad orden betyder för gruppen. Skriv ner definitionen/
beskrivningen för varje ord i fritextfältet i mitten i Webropol.
När ni är klara med definitionerna har ni en beskrivning av viktiga värden för kommunen och vad
dessa värden betyder för er. Ni ska nu gå vidare genom att beskriva vad vi, både medarbetare och
förtroendevalda, ska göra för att leva upp till de värden som ni har beskrivit.
3. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till olika handlingar/beteenden som vi ska eftersträva för att
leva upp till respektive värdeord. Skriv ner handlingarna för varje ord i fritextfältet längst till höger i
Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

5.

Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Definition/beskrivning

Så vill vi bete oss/handla för att
leva upp till dessa värderingar

Övning 3

Dina personliga värderingar – önskade värderingar
i Hammarö kommun
Denna avslutande övning handlar om att reflektera över hur väl dina personliga värdeord, som du valde
ut i den första övningen, stämmer överens med de värderingar som gruppen vill ska råda i Hammarö
kommun.
1. Fundera över hur dina personliga värderingar påverkar arbetet med att uppnå de önskvärda värderingarna i Hammarö kommun som gruppen har enats kring.
2. Skriv ner dina reflektioner i nedanstående textruta.
3. Du behöver inte dela med dig av dina reflektioner inför övriga i gruppen, men spara gärna det du
skrivit.
Denna övning får ta max 15 minuter.

Mina reflektioner kring hur mina personliga värderingar stämmer överens med de önskade värderingarna i verksamheten:

7.

Tack för din medverkan!
Vad händer nu?

8.

•

Det ni dokumenterat i Webropol idag är en del av det underlag som kommer att användas för att
skapa Hammarö kommuns värdegrund

•

Förslag till värdegrund tas fram av projektgruppen för värdegrundsarbetet under våren 2017

•

Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om Hammarö kommuns värdegrund

•

Implementering av Hammarö kommuns värdegrund sker efter politiskt beslut

•

Därefter fortsatt kontinuerligt arbete med värdegrunden i alla kommunens verksamheter och bolag

Ansvar för kommande generationer Ansvarstagande

Balans hem/arbete

Brukarfokus

Mod

Miljömedvetenhet

Målorientering

Mångfald

Medborgarinflytande Medkänsla

Nyfikenhet

Medmänsklighet

Stolthet		Styrning

___________*

Ödmjukhet

___________*

Öppenhet

* Saknar du något ord i listan? Här finns utrymme för dig att lägga till s.k. jokerord, dvs. ord som du själv vill lägga till.

___________*			___________*

___________*

Ärlighet

Vänskap

Välbefinnande

Tålamod		Uthållighet				Utveckling		Vara omtyckt		Vara överens

Tillit			Tillväxt				Trivsel			Trygghet		Tydlighet

Självdisciplin		Självförverkligande			Självständighet

Respekt		Resultatorientering			Rättvisa		Samarbete		Samhällsengagemang

Omtanke		Passion				Positiv attityd		Prestation		Professionalitet

Makt

Lyhördhet

Kreativitet		Kvalitet				Ledarskap		Lojalitet		Långsiktighet

Kompetens		Konkurrens				Kontinuitet		Kontroll		Kostnadsmedvetenhet

Hänsyn		Initiativförmåga			Innovation		Integritet		Jämlikhet

Göra skillnad		Helhetssyn				Humor			Hållbarhet		Hälsa

Flexibilitet		Gemenskap				Generositet		Glädje			Goda relationer

Ekonomisk stabilitet Engagemang				Erkännande		Etik			Familj

Byråkrati		Delaktighet				Demokrati		Dialog			Effektivitet

Ambition

Bilaga 2

Välkommen
att delta i Hammarö kommuns värdegrundsarbete

CHEFER

Välkommen att delta i Hammarö kommuns
värdegrundsarbete!
Du deltar i värdegrundsarbetet genom att genomföra övningarna i detta kompendium.
•

Första övningen du ska göra handlar om att du individuellt ska ta ställning till och beskriva vilka
värderingar som är viktigast för dig personligen.

•

Därefter ska ni som grupp tillsammans göra några övningar som handlar om att ta ställning till
vilka värderingar ni vill att både chefer och medarbetare i verksamheten ska efterleva.

•

Ni måste dokumentera i Webropol de resultat som hela gruppen tagit fram (se särskild länk).
Det är bara resultatet för de övningar som görs i gruppen som ni ska skriva in i Webropol – de
övningar som handlar om dina egna, personliga värderingar kan dokumenteras i detta
kompendium.

•

Inför varje övning finns det en instruktion som det är viktigt att du noga läser igenom innan du
börjar arbeta med övningen. Det står också en tidsangivelse för hur lång tid övningen maximalt
får ta.

•

Utse en person i gruppen som har till uppgift att i Webropol dokumentera det som gruppen
kommer fram till.

•

Utse en person i gruppen som håller reda på tiden, så att ni hinner arbeta med alla
övningar.

Varmt tack för din medverkan!

1.

Övning 1

Välj ut och beskriv de 5 värderingar som är
viktigast för dig och som bäst beskriver vem du
är.
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium.
2. Välj ut de 5 ord som bäst beskriver vem du är och vilka värden som är viktigast för dig som
person.
OBS! Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara, eller ord som beskriver hur du är i ditt
yrkesutövande. Du ska försöka hitta de ord som är viktigast för dig som människa och som utgår
från dina egna, personliga värderingar.
3. När du har valt ut de 5 viktigaste orden skriver du ned dem i tabellen på nästa sida.
4. Skriv ner en kortfattad definition/beskrivning av vad varje ord betyder för dig i tabellen på nästa
sida.
5. Gå laget runt i gruppen och berätta för varandra vilka ord ni valt och vad orden betyder för er.
Du väljer själv om du vill dela med dig av det du skrivit ner. Om du vill dela med dig väljer du
själv om du vill berätta om alla orden du valt ut och beskrivit, eller bara några av dem. Du avgör
alltså helt själv hur du på bästa sätt beskriver dig själv utifrån orden.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

2.

Jag valde dessa ord:
Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

3.

Beskrivning

Övning 2 a

Välj ut de 5 värdeord som bäst beskriver de
värderingar som ni vill att alla i er verksamhet
ska efterleva (det önskade läget).
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium. Välj först ut vilka 5 värderingar som du tycker är viktigast att den verksamhet du arbetar i står för och lever upp
till, och som leder till att organisationen fungerar på ett bra sätt. Var och en sitter först individuellt
och väljer ut 5 värdeord.
2. Ta fram kortleken med alla värdeord och lägg ut de värdeord framför er som ni valt ut individuellt.
Om det är flera som valt ett och samma ord kan ni markera detta genom att klistra ”pluppar” på
värdeordskortet. Antalet ”pluppar” på kortet motsvarar då hur många som valt ordet.
3. Var och en får beskriva vad orden man valt betyder för en, och varför man valt dem. Gå laget runt
så att alla får berätta om ”sina” värdeord.
4. Försök sedan genom dialog i gruppen att enas kring de 5 värdeord som ni tillsammans tycker är
viktigast för er verksamhet.
Om det är svårt att komma överens genom dialog kan ni avgöra vilka 5 värdeord som ska väljas
genom att rösta.
5. När gruppen enats kring vilka 5 värdeord som är viktigast för arbetsgruppen klickar den som är
dokumentationsansvarig i vilka värdeord ni valt i Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!
Värdeord
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Övning 2 b

Definiera och beskriv de 5 värdeorden, samt
beskriv hur ni ska agera för att leva upp till det
önskade läget

Nu har ni i gruppen valt ut de 5 värdeord som ni tycker är viktigast att efterleva för att bygga en önskvärd kultur i er verksamhet.
Ni ska nu gå vidare genom att:
•

definiera och beskriva vad orden betyder för gruppen.

•

beskriva hur ni vill att alla (både medarbetare och chefer) ska bete sig och agera för att leva upp till
de önskade värderingar som ni beskrivit.

1. Den dokumentationsansvarige börjar med att skriva ner de 5 värdeord ni valt ut i fritextfälten längst
till vänster i Webropol.
2. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till vad orden betyder för gruppen. Skriv ner definitionen/
beskrivningen för varje ord i fritextfältet i mitten i Webropol.
När ni är klara med definitionerna har ni en beskrivning av viktiga värden för verksamheten och vad
dessa värden betyder för er. Ni ska nu gå vidare genom att beskriva vad ni, både medarbetare och
chefer, ska göra för att leva upp till de värden som ni beskrivit.
3. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till olika handlingar/beteenden som ni ska eftersträva för att
leva upp till respektive värdeord. Skriv ner handlingarna för varje ord i fritextfältet längst till höger i
Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

5.

Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Definition/beskrivning

Så vill vi bete oss/handla för att
leva upp till dessa värderingar

Övning 3

Dina personliga värderingar – önskade värderingar
i Hammarö kommun

Denna avslutande övning handlar om att reflektera över hur väl dina personliga värdeord, som du valde
ut i den första övningen, stämmer överens med de värderingar som gruppen vill ska råda i verksamheten.
1. Fundera över hur dina personliga värderingar påverkar arbetet med att uppnå de önskvärda värderingar i verksamheten som gruppen har enats kring.
2. Skriv ner dina reflektioner i nedanstående textruta.
3. Du behöver inte dela med dig av dina reflektioner inför övriga i gruppen, men spara gärna det du
skrivit.
Denna övning får ta max 15 minuter.

Mina reflektioner kring hur mina personliga värderingar stämmer överens med de önskade värderingarna i verksamheten:

7.

Tack för din medverkan!
Vad händer nu?

•

Det ni dokumenterat i Webropol idag är en del av det underlag som kommer att användas för att
skapa Hammarö kommuns värdegrund

•

Förslag till värdegrund tas fram av projektgruppen för värdegrundsarbetet under våren 2017

•

Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om Hammarö kommuns värdegrund

•

Implementering av Hammarö kommuns värdegrund sker efter politiskt beslut

•

Därefter fortsatt kontinuerligt arbete med värdegrunden i alla kommunens verksamheter och bolag

Om du som chef känner att du behöver extra stöd i värdegrundsarbetet är du varmt välkommen att ta
kontakt med projektledarna, se kontaktuppgifter nedan.
OBS! Om dina medarbetare har frågor som du som chef inte kan svara på, hänvisa dem inte direkt till
projektledarna, utan du som chef bör själv ta kontakt med projektledarna och sedan vidareförmedla
svar/information till dina medarbetare. Detta är viktigt eftersom det är du som chef som ska leda och
stå för värdegrundsarbetet inför dina medarbetare. Om du tycker något är fel eller mindre genomtänkt
vad gäller värdegrundsövningarna eller värdegrundsarbetet överlag, framför dina synpunkter till
projektledarna och inte till dina medarbetare!
Kontaktuppgifter till projektledarna:
Lotta Carlborg					Marina Tilderlindt
Utvecklingsledare/Projektledare
Utredare/Projektledare
Telefon: 054-51 56 54				
Telefon: 054-51 51 34
Mejl: lotta.carlborg@hammaro.se 		
Mejl: marina.tilderlindt@hammaro.se

8.

Ansvar för kommande generationer Ansvarstagande

Balans hem/arbete

Brukarfokus

Mod

Passion

Miljömedvetenhet

Omtanke

Positiv attityd

Målorientering
Prestation

Mångfald

Medborgarinflytande Medkänsla

Professionalitet

Nyfikenhet

Medmänsklighet

Stolthet		Styrning

___________*

Ödmjukhet

___________*

Öppenhet

* Saknar du något ord i listan? Här finns utrymme för dig att lägga till s.k. jokerord, dvs. ord som du själv vill lägga till.

___________*			___________*

___________*

Ärlighet

Vänskap

Välbefinnande

Tålamod		Uthållighet				Utveckling		Vara omtyckt		Vara överens

Tillit			Tillväxt				Trivsel			Trygghet		Tydlighet

Självdisciplin		Självförverkligande			Självständighet

Respekt		Resultatorientering			Rättvisa		Samarbete		Samhällsengagemang

Makt

Lyhördhet

Kreativitet		Kvalitet				Ledarskap		Lojalitet		Långsiktighet

Kompetens		Konkurrens				Kontinuitet		Kontroll		Kostnadsmedvetenhet

Hänsyn		Initiativförmåga			Innovation		Integritet		Jämlikhet

Göra skillnad		Helhetssyn				Humor			Hållbarhet		Hälsa

Flexibilitet		Gemenskap				Generositet		Glädje			Goda relationer

Ekonomisk stabilitet Engagemang				Erkännande		Etik			Familj

Byråkrati		Delaktighet				Demokrati		Dialog			Effektivitet

Ambition

Bilaga 3

Välkommen
att delta i Hammarö kommuns värdegrundsarbete

MEDARBETARE

Välkommen att delta i Hammarö kommuns
värdegrundsarbete!
Du deltar i värdegrundsarbetet genom att genomföra övningarna i detta kompendium.
•

Första övningen du ska göra handlar om att du individuellt ska ta ställning till och beskriva vilka
värderingar som är viktigast för dig personligen.

•

Därefter ska ni som arbetsgrupp tillsammans göra några övningar som handlar om att ta
ställning till vilka värderingar ni skulle vilja ha i arbetsgruppen. Med arbetsgrupp menas den
organisatoriska enhet som ni tillhör och dagligen arbetar i.

•

Ni måste dokumentera i Webropol de resultat som gäller hela arbetsgruppen (se särskild länk
som ni får av er chef). Det är bara resultatet för de övningar som berör arbetsgruppen som ni
ska skriva in i Webropol – de övningar som handlar om dina egna, personliga värderingar kan
dokumenteras i detta kompendium.

•

Inför varje övning finns det en instruktion som det är viktigt att du noga läser igenom innan du
börjar arbeta med övningen. Det står också en tidsangivelse för hur lång tid övningen maximalt
får ta.

•

Utse en person i arbetsgruppen som har till uppgift att i Webropol dokumentera det som
arbetsgruppen kommer fram till.

•

Utse en person i arbetsgruppen som håller reda på tiden, så att ni hinner arbeta med alla
övningar.

Varmt tack för din medverkan!

1.

Övning 1

Välj ut och beskriv de 5 värderingar som är
viktigast för dig och som bäst beskriver vem du
är.
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium.
2. Välj ut de 5 ord som bäst beskriver vem du är och vilka värden som är viktigast för dig som
person.
OBS! Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara, eller ord som beskriver hur du är i ditt
yrkesutövande. Du ska försöka hitta de ord som är viktigast för dig som människa och som utgår
från dina egna, personliga värderingar.
3. När du har valt ut de 5 viktigaste orden skriver du ned dem i tabellen på nästa sida.
4. Skriv ner en kortfattad definition/beskrivning av vad varje ord betyder för dig i tabellen på nästa
sida.
5. Gå laget runt i arbetsgruppen och berätta för varandra vilka ord ni valt och vad orden betyder för
er. Du väljer själv om du vill dela med dig av det du skrivit ner. Om du vill dela med dig väljer du
själv om du vill berätta om alla orden du valt ut och beskrivit, eller bara några av dem. Du avgör
alltså helt själv hur du på bästa sätt beskriver dig själv utifrån orden.

Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

2.

Jag valde dessa ord:
Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

3.

Beskrivning

Övning 2 a

Välj ut de 5 värderingar som är viktigast för er
arbetsgrupp och som bäst beskriver de
värderingar som ni skulle vilja ha i arbetsgruppen
(det önskade läget).
1. Använd listan över de värdeord som finns längst bak i detta papperskompendium. Välj först ut
vilka 5 värderingar som du tycker är viktigast för att er arbetsgrupp ska kunna fungera på ett så
bra sätt som möjligt. Var och en sitter först individuellt och väljer ut 5 värdeord.
2. Ta fram kortleken med alla värdeord och lägg ut de värdeord framför er som ni valt ut individuellt.
Om det är flera som valt ett och samma ord kan ni markera detta genom att klistra ”pluppar” på
värdeordskortet. Antalet ”pluppar” på kortet motsvarar då hur många som valt ordet.
3. Var och en får beskriva vad orden man valt betyder för en, och varför man valt dem. Gå laget runt
så att alla får berätta om ”sina” värdeord.
4. Försök sedan genom dialog i gruppen att enas kring de 5 värdeord som ni tillsammans tycker är
viktigast för att er arbetsgrupp ska kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt.
Om det är svårt att komma överens genom dialog kan ni avgöra vilka 5 värdeord som ska väljas
genom att rösta.
5. När gruppen enats kring vilka 5 värdeord som är viktigast för arbetsgruppen klickar den som är
dokumentationsansvarig i vilka värdeord ni valt i Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!
Värdeord
1.
2.
3.
4.
5.

4.

Övning 2 b

Definiera och beskriv de 5 värdeorden, samt
beskriv hur ni vill vara och vad ni vill göra för att
leva upp till det önskade läget
Nu har arbetsgruppen valt ut de 5 värdeord som gruppen tycker är viktigast för att bygga en kultur som
alla trivs med och som gör att gruppen fungerar på ett bra sätt.
Ni ska nu gå vidare genom att:
•

definiera och beskriva vad orden betyder för arbetsgruppen.

•

beskriva hur ni vill bete er och handla för att leva upp till de önskade värderingarna som ni har
beskrivit.

1. Den dokumentationsansvarige börjar med att skriva ner de 5 värdeord ni valt ut i fritextfälten längst
till vänster i Webropol.
2. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till vad orden betyder för gruppen. Skriv ner definitionen/
beskrivningen för varje ord i fritextfältet i mitten i Webropol.
När ni är klara med definitionerna har ni en beskrivning av viktiga värden för arbetsgruppen och
vad de betyder för er. Ni ska nu gå vidare genom att beskriva hur ni ska göra för att leva upp till de
värden som ni beskrivit.
3. Ta ett ord i taget och kom i dialog fram till olika handlingar/beteenden som ni ska eftersträva för att
leva upp till respektive värdeord. Skriv ner handlingarna för varje ord i fritextfältet längst till höger i
Webropol.
Denna övning får ta max 45 minuter.
Glöm inte samtalsreglerna!

5.

Värdeord
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Definition/beskrivning

Så vill vi bete oss/handla för att
leva upp till dessa värderingar

Övning 3

Dina personliga värderingar – arbetsgruppens
värderingar
Denna avslutande övning handlar om att reflektera över hur väl dina personliga värdeord, som du valde
ut i den första övningen, stämmer överens med de värderingar som arbetsgruppen vill ha.
1. Fundera över hur dina personliga värderingar påverkar arbetet med att uppnå de värderingar som
arbetsgruppen enats kring.
2. Skriv ner dina reflektioner i nedanstående textruta.
3. Du behöver inte dela med dig av dina reflektioner inför övriga i gruppen, men spara gärna det du
skrivit.
Denna övning får ta max 15 minuter.

Mina reflektioner kring hur mina personliga värderingar stämmer överens med de önskade värderingarna i verksamheten:

7.

Tack för din medverkan!
Vad händer nu?

8.

•

Det ni dokumenterat i Webropol idag är en del av det underlag som kommer att användas för att
skapa Hammarö kommuns värdegrund

•

Förslag till värdegrund tas fram av projektgruppen för värdegrundsarbetet under våren 2017

•

Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om Hammarö kommuns värdegrund

•

Implementering av Hammarö kommuns värdegrund sker efter politiskt beslut

•

Därefter fortsatt kontinuerligt arbete med värdegrunden i alla kommunens verksamheter och bolag

Ansvar för kommande generationer Ansvarstagande

Balans hem/arbete

Brukarfokus

Mod

Miljömedvetenhet

Målorientering

Mångfald

Medborgarinflytande Medkänsla

Nyfikenhet

Medmänsklighet

Stolthet		Styrning

___________*

Ödmjukhet

___________*

Öppenhet

* Saknar du något ord i listan? Här finns utrymme för dig att lägga till s.k. jokerord, dvs. ord som du själv vill lägga till.

___________*			___________*

___________*

Ärlighet

Vänskap

Välbefinnande

Tålamod		Uthållighet				Utveckling		Vara omtyckt		Vara överens

Tillit			Tillväxt				Trivsel			Trygghet		Tydlighet

Självdisciplin		Självförverkligande			Självständighet

Respekt		Resultatorientering			Rättvisa		Samarbete		Samhällsengagemang

Omtanke		Passion				Positiv attityd		Prestation		Professionalitet

Makt

Lyhördhet

Kreativitet		Kvalitet				Ledarskap		Lojalitet		Långsiktighet

Kompetens		Konkurrens				Kontinuitet		Kontroll		Kostnadsmedvetenhet

Hänsyn		Initiativförmåga			Innovation		Integritet		Jämlikhet

Göra skillnad		Helhetssyn				Humor			Hållbarhet		Hälsa

Flexibilitet		Gemenskap				Generositet		Glädje			Goda relationer

Ekonomisk stabilitet Engagemang				Erkännande		Etik			Familj

Byråkrati		Delaktighet				Demokrati		Dialog			Effektivitet

Ambition

Bilaga 4

Värdeorden som valdes i värdegrundsövningar
Hammarö kommun
2016

Valda värdeord – förtroendevalda
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Valda värdeord – chefer
7
6
5
4
3
2
1
0

Valda värdeord – medarbetare
80

70
60
50
40
30
20
10
0

Valda värdeord – medarbetare, forts.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Ansvar för…
Jämliket
Ärlighet
Ödmjukhet
Långsiktighet
Effektivitet
Etik
Hållbarhet
Mod
Nyfikenhet
Välbefinnande
Målorientering
Vara överens
Ambition
Familj
Generositet
Göra skillnad
Miljömedvetenhet
Mångfald
Resultatorientering
Stolthet
Ansvar (joker)
Bemötande (joker)
Tolerans (joker)
Positivitet (joker)
Barnperspektiv…
Ambassadör (joker)
Goda relationer…
Högkvalitativt (joker)
Nyfikenhet (joker)
Tillsammans (joker)

Valda värdeord – medarbetare, forts.

Bilaga 5

Populäraste orden – Förtroendevalda (6 st.)

1. Hållbarhet (4 grupper)
2. Kompetens (3 grupper)
3. Medborgarinflytande (3 grupper)
4. Respekt (2 grupper)
5. Demokrati (2 grupper)
6. Dialog (2 grupper)

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se
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1. HÅLLBARHET – Förtroendevalda
Ordmoln

beslut ekologisk ekologist ekonomisk ekonomiskt generationer
hälsa hållbar hållbarhet hållbart håller kommande kostnadstänk kvalitet ledarskap
långsiktighet miljömässig mångfald produkter resursutnyttjande social socialt tillväxt

ansvar

arbetsmiljö

arbetsvillkor

De vanligaste orden

Alla
-

-

Ansvar för kommande generationer.
Alla beslut ska prövas om det är socialt, ekonomiskt och ekologist hållbart.
En bra arbetsmiljö (hälsa, ledarskap) och en hållbar tillväxt.
Kvalitet, långsiktighet, mångfald, hälsa (goda arbetsvillkor), kostnadstänk.
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Se beslut över tid, följa upp beslut, hållbart resursutnyttjande, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, långsiktighet, produkter som
håller.

2. KOMPETENS – Förtroendevalda
Ordmoln
alla

egenskaper

kunnig

erfarenheter

kunskap

leda

hammarö

nyttja

initiativförmåga

organisera

person

kommun

personal

kompetens

personliga

kompetensen

plats

kompetensutveckling

professionalitet

rätt

till

kreativitet
uppgift

De vanligaste orden

Alla
-

-

Alla ska ha rätt kompetens för sin uppgift i Hammarö kommun.
Rätt till kompetensutveckling för alla.
Rätt kompetens på rätt plats.
Rätt kunskap, professionalitet, kreativitet, initiativförmåga.
Kunnig personal, erfarenheter, nyttja kompetensen, leda och organisera, personliga egenskaper, rätt person på
rätt plats.

3. MEDBORGARINFLYTANDE – Förtroendevalda
Ordmoln
adekvat

allas

invånarnas

behandla
kommer
påverka

beslut

chansen

delaktighet

kommunen
påverkansmöjligheter

dialog

kommunikation

stärkt

förslag

kunna

synpunktshantering

känna

inflytande
lyssna

uppmuntras

information
medborgare

värda

åsikter

mycket

många

invånare
olika

önskemål

De vanligaste orden

Alla
-

Mer kommunikation och information.
Dialog på många olika sätt ska ske.

-

Synpunktshantering, önskemål, dialog med kommunen, invånare ska kunna påverka, allas åsikter är lika mycket värda, delaktighet, lyssna
och behandla förslag som kommer, invånarnas påverkansmöjligheter stärkt och uppmuntras.
Alla ska känna att man har chansen att få inflytande i beslut.
Medborgare ska känna att man får adekvat information om det som är på gång i kommunen.

-

4. RESPEKT – Förtroendevalda
Ordmoln
allas

De vanligaste orden

Alla
-

Ärlighet, omtanke, tillit.
Allas lika värde.

omtanke

tillit

värde

ärlighet

5. DEMOKRATI – Förtroendevalda
Ordmoln
allas

delaktighet

medborgarinflytande

De vanligaste orden

Alla
-

Allas lika värde, delaktighet, öppenhet, transparens, medborgarinflytande.
Delaktighet.

transparens

värde

öppenhet

6. DIALOG – Förtroendevalda
Ordmoln
delaktighet

kommunikation

De vanligaste orden

Alla
-

Delaktighet, kommunikation, medborgarinflytande.
Ha en samverkan.

medborgarinflytande

samverkan

Bilaga 6

Populäraste orden – Chefer (10 st.)

1. Utveckling (6 grupper)
2. Professionalitet (3 grupper)
3. Brukarfokus (3 grupper)
4. Stolthet (3 grupper)
5. Kvalitet (3 grupper)
6. Engagemang (2 grupper)
7. Göra skillnad (2 grupper)
8. Respekt (2 grupper)
9. Tillit (2 grupper)
10. Öppenhet (2 grupper)

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se
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1. Utveckling – Chefer
Ordmoln
andra

ansvara

blicken

kompetensutveckling

effektivt

leder

reflektion

engagerade

ligga

samarbeta

skall

lyfta

framkant
nätverka

steget

förbättra förbättring förändring
omvärldsbevakning

ständigt

uppmuntra

utveckla

utvecklas

utveckling

De vanligaste orden

Alla
-

-

i en jämförelse med andra kommuner skall vi ligga steget före
Vi ska ha mod att utvecklas, engagerade, uppmuntra till kompetensutveckling och jobba effektivt
Förändring som leder mot mål och förbättring
Ständigt pågående reflektion över verksamheten för att förbättra och utveckla.
Omvärldsbevakning
Lyfta blicken
Nätverka
Förbättra
Att ansvara för sin egen personliga utveckling.
Ligga i framkant. Omvärldsbevakning. Våga prova nytt. Samarbeta.

jobba

jämförelse

personliga

prova

verksamheten

kommuner
pågående

2. Professionalitet – Chefer
Ordmoln
adekvat
förordningar
något

agera

arbetar

förståelse

organisation

arbete

förtrogna
politiskt

bemötande
gäller

specifik

brukaren

flexibilitet

fokus

förhållningsregler

kompetens kunskap kvalitet
styrdokument trygghet utbildning utfört

helhetssyn
styrd

effektivitet

håller

yrkesområde

yrkesroll

förhållningssätt
lagar
utifrån

förmåga

myndighetsutövning
utveckling

vilja

yrkesskicklighet

De vanligaste orden

Alla
-

-

Förhållningssätt, adekvat utbildning, trygghet i sin yrkesroll, yrkesskicklighet, kompetens, brukaren i fokus, förståelse för att vi arbetar i en
politiskt styrd organisation och håller på med myndighetsutövning. Förtrogna med våra styrdokument, som lagar och förordningar, vilja till
utveckling, kvalitet på utfört arbete, förmåga till helhetssyn.
Att ha specifik kunskap inom något yrkesområde och att agera utifrån de förhållningsregler/styrdokument som gäller.
Kompetens, bemötande, flexibilitet, effektivitet

3. Brukarfokus – Chefer
Ordmoln
alltid

ansvarstagande

behov

behöver

De vanligaste orden

Alla
-

ta reda på vad medborgarna behöver
Alla medarbetare ska alltid ha med sig "vem är vi till för"
Ansvarstagande och att man ser individen och dennes behov.

dennes

individen

medarbetare

medborgarna

4. Stolthet – Chefer
Ordmoln
andra

ansvarstagande

berätta

hammarö

integritet

jobbar

skapar

kasam

stolthet

kommun

kännas

känsla

väldigt

De vanligaste orden

Alla
-

skall kännas väldigt bra att berätta för andra att man jobbar i Hammarö kommun
Respekt, integritet och ansvarstagande skapar stolthet
KASAM - Känsla av sammanhang

respekt

sammanhang

skall

5. Engagemang - Chefer
Ordmoln
arbete

delaktig

flexibel

intresse

intresserad

nyfiken

samarbetsvillig

tycker

verksamheten

De vanligaste orden

Alla
-

Nyfiken och intresserad av sin verksamheten. Tycker att det jag gör är viktigt. Är delaktig i verksamheten.
Att man visar intresse för sitt arbete, är delaktig, samarbetsvillig och flexibel.

viktigt

visar

6. Göra skillnad – Chefer

Ordmoln
individ

möjlighet

De vanligaste orden

Alla
-

Att ge varje individ möjlighet till utveckling.
Ser möjligheter i stort och smått

möjligheter

smått

stort

utveckling

varje

7. Kvalitet – Chefer
Ordmoln
ansvarstagande

arbetsprocessen

dokumentation
likabehandlas

helhetssyn

hållbarhet

medborgare

ordning

kompetens
struktur

utveckling

De vanligaste orden

Alla
-

Alla medborgare ska likabehandlas, leveranser ska ha hög kvalitet
Kompetens och ansvarstagande i hela arbetsprocessen. Rätt sak i rätt tid. Struktur, ordning och reda.
Kontinuitet och helhetssyn. Dokumentation.
Rätt kompetens. Utveckling. Hållbarhet.

kontinuitet

kvalitet

leveranser

8. Respekt – Chefer
Ordmoln
acceptans

bemötande

beslut

lojalitet

De vanligaste orden

Alla
-

-

Att ha respekt för politiska beslut.
Ha respekt för varandra.
Ha respekt för sitt uppdrag.
Acceptans för olikheter. Ett gott bemötande. Lojalitet.

olikheter

politiska

respekt

uppdrag

varandra

9. Tillit – Chefer
Ordmoln
brukare

bygger

förtroende

förväntar

föräldrar

kompetens
varandra

medborgare
varandras

möter

pedagogerna

ömsesidigt

De vanligaste orden

Alla
-

-

Förväntar sig att var och en gör det de kan utifrån sitt uppdrag.
Personalen har tillit till varandra och varandras kompetens.
Förväntar oss att pedagogerna möter föräldrar/brukare/medborgare på ett sätt som bygger tillit.
Ömsesidigt förtroende

personalen

tillit

uppdrag

utifrån

10. Öppenhet – Chefer
Ordmoln
adekvat

attityd

främjar

information

medborgarna

positiv

samarbete

De vanligaste orden

Alla
-

tillgängliga för medborgarna, tydlig och adekvat information
Främjar samarbete och positiv attityd, skapar öppenhet

skapar

tillgängliga

tydlig

öppenhet

Bilaga 7

Populäraste orden – Medarbetare (16 st)

1. Respekt (68 grupper)
2. Samarbete (64 grupper)
3. Flexibilitet (46 grupper)
4. Positiv attityd (42 grupper)
5. Professionalitet (42 grupper)
6. Trivsel (36 grupper)
7. Engagemang (35 grupper)
8. Trygghet (31 grupper)
9. Brukarfokus (27 grupper)
10. Ansvarstagande (27 grupper)
11. Kvalitet (24 grupper)
12. Glädje (24 grupper)
13. Kompetens (24 grupper)
14. Delaktighet (23 grupper)
15. Utveckling (19 grupper)
16. Lyhördhet (17 grupper)
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1(1)

1. RESPEKT
Ordmoln
acceptans acceptera
behov

bemöta

bemötande

förhållande

förståelse

konstruktivt

kunna

olikhet

förtjänar

känna

olikheter

situationen

själv

bemött

Ordkarta

allas andra

beslut

brister

föräldrar

gammal

genom

livserfarenhet

lojalitet

lyhörd

omtanke

själva

starkt

varandra varandras
De vanligaste orden

agera

accepterar

positivt
tagit

visar

prata
tillit

brukare
gränser

värde

brukaren

dialog

hänsyn

lyhördhet lyssna

professionell

tillåtande

andras arbetskamrater arbetslaget backa bakgrunder

respekt

egenskaper
integritet

empati

intentioner

medmänsklighet

respektera

erfarenheter
kollegor

mångfald

respektfullt

komma

olika

rättigheter

tolerans trampa trivsel trygghet tycka tycker tårna
ärlighet

åsikter

ödmjukhet

ömsesidig

ömsesidigt

önskar

Alla
-

-

-

-

-

-

Lyssna, lär och var lyhörd.
Öppen och tillåtande mot andras åsikter/sätt.
Att bemöta alla lika. Alla är lika värdefulla.
Ömsesidig respekt.
Att visa förståelse för varandras åsikter.
Att bemöta varandra på ett korrekt och bra sätt, att respektera att vi är olika, visa hänsyn.
Att se till alla människors lika värde.
Hänsyn, ömsesidigt förhållande och bemötande.
Utgå från att andra har goda intentioner.
Vi har respekt för varandras olikheter, yrkesprofessioner och för beslut som tas i arbetslaget.
Lära känna varandra för att acceptera varandras olikheter.
Lyhördhet, tolerant och medmänsklig inför fel och brister.
Lära sig ta hand om sig själv för att kunna hjälpa andra.
Hänsyn och allas lika värde.
Vi är alla olika och det ska vi respektera. Det är positivt med olikhet. Att man får vara den man är. Alla får ha
olika åsikter. Allas åsikter är lika viktiga även om vi tycker olika. Respekt för barn och föräldrar.
Alla måste få tycka som de vill.
Man måste få tycka olika.
Agera på ett respektfullt sätt mot varandra.
Respektera beslut som gruppen tagit.
Visa hänsyn till en annan persons egenskaper/åsikter.
Allas lika värde, lyssna, låta alla prata färdigt, respektera andras åsikter, ge samtalsutrymme.
Acceptera varandras olikheter.
Respekt för oss själva och allas lika värde. Respektera allas behov, möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Acceptera varandra, acceptera varandras olikheter.
Att vi har förståelse för varandra, visar lyhördhet och ödmjukhet. Att vi visar empati, hänsyn, tolerans och
acceptans. Att det är okej att vi är olika, alla har ändå lika värde. Att alla ska få utrymme att komma till tals.
Acceptera varandras olika åsikter och olikheter.
Hänsyn, tolerans, omtanke, lyhördhet.
Acceptans
Lyhördhet
Våga säga vad man tycker
Trygghet
Se alla, lyssna på alla, vara ok att tycka olika.
Ömsesidig respekt. Ödmjukhet, empati, lyhördhet, acceptans mot andras olikheter.
Vi accepterar varandras olikheter.
Mångfald
Allas lika värde
Acceptans
Lyhördhet
Acceptera varandras olikheter och allas lika värde.
Kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter.
Ta hänsyn
Att man tillåter att alla är olika
Starkt ord, respektera varandras jobb att alla behövs och har lika värde
Visa hänsyn
Acceptera varandras olikheter och åsikter och prata med varandra i stället för om varandra
Alla är olika!
Lyhörd mot varandra
Bemöta andra som du själv vill bli bemött
bete sig mot andra som man vill bli behandlad själv
Visa hänsyn
Lojalitet, bry sig om och att kunna backa. Visa hänsyn. Alla är olika, alla förtjänar respekt även om man inte är
sig själv. Tänk på att den som är gammal och sjuk har mycket mer livserfarenhet än du själv. Vara lyhörd till
både brukare och personal så att alla blir lyssnade på. Inte trampa varandra på tårna, lyssna på vad andra vill
och önskar. Tolerans. Visa alla respekt men inte behöva hålla med. Mot arbetskamrater och de boende. Att
både bli respekterad och visa respekt.
Respektera varandras olikheter, alla har rätt att få vara sig själv. Att känna av situationen.
Att man visar medmänsklighet. Att man är ärlig på ett konstruktivt sätt. Att man är professionell.
Att ha tolerans och acceptans mot andra.
Visa hänsyn till alla
Att respektera varandra och våra brukare.
Bra bemötande, empati
Acceptera varandra och varandras olikheter. Ett gott bemötande.
Acceptans för olikheter

-

-

-

Respektera varandras åsikter
Visa hänsyn
Ödmjukhet och acceptans, något som är ömsesidigt och universellt.
Visa hänsyn
Medbestämmande
Vara närvarande
Hänsyn, medmänsklighet och lyhördhet.
Tillit och ärlighet.
Allas lika värde.
Vara överens, jämlikhet.
Vi accepterar varandras olikheter. Vi lyfter och värdesätter våra goda egenskaper.
Lyssna på varandra och acceptera oliktänkande.
Acceptera allas lika värde
Hur vi är mot varandra
Dialog med varandra
Ta hänsyn
Lyssna på varandra
Lyhördhet
Respektera varandras åsikter
Respektera sig själv och andra
Man får vara olika
Tillit till varandra
Alla har rätt till sin åsikt
Goda relationer genom dialog och god trivsel. Stolthet för sitt arbete.
Positiv attityd.
Hänsyn, lyhördhet, ödmjuk, tålamod, lojalitet
Lyhörd
Integritet
Vi ska respektera brukaren och varandra, lyssna på varandra
Ta hänsyn
Respektera andras val, andra yrkesroller och andras gränser.
Allas lika värde
Respektera varandras olikheter och behov.
Tar hänsyn till våra olika olikheter både hos brukare och kollegor. Vara lyhörd.
Ge och få respekt. Hänsyn, lyhördhet och omtanke. Respekt är en känsla och visar på ett beteende.

2. SAMARBETE – Medarbetare
Ordmoln
aktörer

delaktighet dialog
fungerar

arbeta

allas andra ansvar ansvarstagande använd

föder

förståelse

diskuterar

efter

gemensamma

eller

engagemang

gemensamt

enhetligt

gemenskap

arbetslaget
externa

finns

gruppen

bidrar

avdelningar

flexibilitet

hjälp

hjälpa

brukare

flexibla

hjälpas

fungerande

hjälper

hjälpsamhet humor hänsyn informera inititiativ innefattar intresse jobba jobbar kolla kometenser komma kommit

kommunikation
prestigelöshet

sträva

prestigelöst

strävar

kompetens

krävs

professionalitet

stöttar

tillit

kunna

respekt

tillsammans

kunskap
resultat

lyhördhet lyssna lyssnar
saker

samarbete

varandra

varandras

många

samma
verksamheten

möjligt

samverkan

öppenhet

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

olika

Kunna arbeta tillsammans, hjälpa varandra, använda varandras starka sidor.
Informera, definiera, klarhet och styrning.
Dela med oss av kunskap och erfarenhet.
Innefattar: flexibilitet, ansvarstagande, prestigelöshet, delaktighet.
Begreppet innefattar tex engagemang, kompetens, professionalitet, lyhördhet, humor, "ge plats" för varandra, hänsyn.
Förstå varandra, möta varandra och hjälpas åt.
Synergi-effekter. Alla behövs för att se ett resultat. Delger varandra idéer som föder nya idéer.
Samarbete i arbetslaget.
Gemensamt ansvar för vårt arbetslag. Alla barn är allas barn. Kommunikation är viktig. Att vi gör saker tillsammans.
Vi kan arbeta ihop med gemensamma mål.
Kommunikation
Flexibilitet
Delaktighet
Inkludering
Dela ansvar. Ge och ta. Göra praktiska saker åt varandra.
Att vara flexibla.
Att utnyttja allas kompetenser och styrkor för att hjälpas åt mot ett gemensamt mål.
Delaktighet. Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.
Respekt + dialog + allas delaktighet = samarbete
Sträva åt samma håll, lyssna på varandra.
Kommunikation
Lyhördhet
Samspel
Samarbete för oss innebär dialog, engagemang.
Delaktighet, att dela information och vara lyhörd och jämlika.
Öppenhet, respekt, flexibilitet gentemot varandra, lyhörda för varandra.
Delaktighet, ansvarstagande, profession, dela med sig av sin kunskap.
Att arbeta tillsammans
Ge och ta. Delaktighet. Ansvarstagande. Kommunikation och dialog.
Gemenskap
Dialog
Vara överens
Delaktighet
Respekt
Visa hänsyn
Alla är engagerade och bidrar till verksamheten.
Vi tillvaratar varandras kometenser för att lyckas och inkluderar så många som möjligt.

praktiska
skrivs

starka

överens

-

-

-

-

-

-

-

-

Mot gemensamt syfte i verksamheten
Samarbeta inom eller avdelningar emellan
Utan samarbete fungerar inte arbetslaget.
Delaktighet. Stöttar och hjälper varandra. Alla bidrar samt lär av varandra. Lyssna och bekräfta.
Att gemensamt lösa uppgifter, och finna lösningar på problem som uppstår inom serviceenheten.
Hjälpas åt.
Alla jobbar ihop mot samma mål.
Alla vet vad de ska göra
Strävar efter samma mål, hjälper varandra
Ge och ta
Hjälpas åt/ hjälpsamhet
Lyssnar
Delaktighet
kommunicera
respekt
tillit
intresse
lyhördhet
flexibilitet
tydlighet
bra gemenskap
målmedvetenhet
hänsyn
förståelse
Dra åt samma håll
En fungerande verksamhet
Hjälpsamhet
diskuterar och hjälper varandra
Lyssna på andra. Jobba tillsammans mot ett mål.
Att kunna jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.
Enhetligt arbetssätt.
Läser på, det som skrivs i Treserva.
Pratar med varandra, öppet klimat.
Lyhördhet.
Att man kan prata med varandra och lyssnar. Samarbete med olika professioner. Förståelse för andra professioner. Respekt.
Att ha en bra dialog och att man tar ansvar. Att man har en positiv attityd.
Använd oss av andras kompetens.
Att ar beta med brukare, kollegor och samverkanspartners för att nå gemensamma mål.
Att man hjälps åt och strävar mot samma mål
Hjälpas åt.
Sträva efter samma sak.
Jobba mot samma mål.
Vara flexibla. Hjälpas åt.
Ringer varandra för att kolla om någon behöver hjälp med någon brukare.
ALLA ska hjälpa ALLA, oavsett vem man jobbar med.
Lyhördhet, dialog, respekt, att ta hjälp av varandra, sikta mot samma mål.
Hjälpsamhet, flexibilitet och dialog.
Arbeta mot samma mål
Hitta samarbetsmöjligheter där möjligheter finns. Öppenhet.
Arbeta mot samma mål. Alla är delaktiga och tar inititiativ.
Att prestigelöst arbeta gemensamt mot gemensamma mål - bidra till en god samverkan.
Ett gott samarbete gynnas av en god kommunikation, ödmjukhet och ömsesidighet.
Att komma överens
Dialog
Hjälpa varandra
Gemensam målsättning
Bra arbetskamrater
Samverka inom gruppen och med externa aktörer
Arbeta mot samma mål
Hjälper varandra
Samarbete krävs för brukarens helhet
Hjälpas åt. Stöttar och tar lärdom av varandra. Ärliga mot varandra. Informera varandra.
Kommunikation.
Flexibilitet
Trivsel.
Tillit.
Trygghet.
Respekt.
Ärlighet.
Glädje.
Humor.
Utföra det som gruppen kommit överens om.
Att jobba mot samma mål.

3. FLEXIBILITET – Medarbetare
Ordmoln
agera

beslut

brukare

föränderliga
hjälpas

tiden

brukaren

brukarnas

hjälpsam

händelser

nollställa

samarbetsvillig
tillgänglighet

anpassningsbar arbete

byten

dagen

förändringar

förändra förändring

lösningsfokuserad

samarbeta

anpassa

allas

aktiv

individen

ingen

jobba

efter

arbetsuppgifter behov

behövs beredd

eller flexibilitet forma förmåga förutsättningarna föräldrar

förändringsbenägen

kollegor

kravnivå

glädje

gränser

kunders

gränserna

kunna

gränsöverskridande

lyhörd

lyhördhet

låsta

olika persongrupper perspektiv planerade prestigelöshet prioriteringar problem ramarna saker
situationen

täcka

tänka

situationer
under

självständighet

utanför

varandra

snabba snabbt ställa ställer svårigheter synsätt tankar
vardagen

verksamheten ändra öppen

öppna

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

-

Våga förändra sina arbetsuppgifter om det behövs.
Samarbeta över gränser.
Våga testa nytt. Schema, arbetsuppgifter, prioriteringar, förnyelse.
Förmåga att byta fokus och tänka och agera på annat sätt vid behov.
Att göra förändringar/byten och anpassa sig efter dem.
Ändra i verksamheten snabbt utifrån behov.
Känna av situationen för att kunna anpassa och ställa om.
Att kunna tänka om, kunna möta motgångar, svårigheter, möta olika persongrupper, elever/föräldrar och kollegor med lyhördhet.
Positiv och negativ flexibilitet.
Pågår det under en längre period övergår det till stress (negativitet).
Flexibilitet till en viss gräns.
Snabba beslut. Täcka upp för varandra. Ställer upp för varandra. Alla barn är allas barn.
Att man kan släppa det planerade och lösa situationer och problem snabbt.
Att vara beredd att anpassa/ändra sig. Att inte fastna i ett tänkande. Att vara öppen för nya tankar och idéer.
Kunna tänka om och anpassa sig och verksamheten efter dagsläget.
Anpassa sig efter förutsättningar och situationer.
Lyssna in barnen, inlyssnande anpassar sig till det föränderliga.
Att våga och kunna, gå utanför ramen. Att kunna forma dagen efter förutsättningarna och behoven, att vara lyhörd.
Prestigelöshet, lösningsorineterat, kreativitet, öppen för olika lösningar. Konstruktivt.
Anpassa miljö och arbetssätt
Snabba beslut
Brukarfokus
Öppen för förändringar. Se möjligheter i vardagen Givande och tagande. Förändra miljön och arbetssättet beroende på barngruppen.
Anpassa och fånga upp, samarbeta, förändringsbenägen, lyhörd.
Anpassning gentemot barn, föräldrar, kollegor
Lyhördhet
Öppna för förändring
Vara beredd på att anpassa sig. Ingen dag är en annan lik.
Att arbeta med människor innebär att vi behöver se olikheter, hos eleverna eller i händelser i skolan, och ska vi kunna se allas olikheter så
behöver vi vara flexibla i vårt arbete.
För att vi ska kunna vara flexibla så behöver vi ha en tydlig struktur att luta oss på.
Att kunna anpassa sig efter kunders behov samt kunna lösa problem som uppstår t ex att gå in för varandra vid sjukdom eller liknande.
Anpassningsbar, till arbetsuppgifter brukare och kollegor.
Bra på mycket.
Tänka på fler sätt.
Vara hjälpsam
Att man kan ändra sitt arbete så det passar verksamheten

-

Hantera snabba förändringar
Man är flexibel och ställer upp på förändringar
kan jobba över gränserna och våga prova nya saker
kan hoppa in och hjälpa till om det behövs

-

Att inte göra lika hos alla utan utgå från individen. Förändring, att man kan nollställa sig inför varje brukare tex sorg eller glädje. Att man kan
byta arbetsuppgifter med kollegor. Ställa upp och hjälpas åt. Att kunna förändra efter behov, för vad som behövs i stunden. Kunna jobba
med alla. Att inte allt går i samma gamla hjulspår.
Lyhörda för brukarnas behov. Är hela tiden beredda på att anpassa sig. Saker kan förändras under dagen.
Tänka och jobba utanför ramarna.
Att man är effektiv. Att man har rätt kompetens och att man har ett professionellt förhållningssätt.
Utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten.
Att vara aktiv.
Samarbetsvillig.
Självständighet.
Open minded
Lösningsfokuserad.
Dagsform, kravnivå, förändring
Gränsöverskridande
Prioriteringar och omprioriteringar.
Anpassningsbar efter situation.
Flexibilitet handlar om våra olika perspektiv och öppna synsätt i möten.
Omprioritera
Problemlösare, gränsöverskridande arbete, anpassningsbar, tillgänglighet, nya enheter.
Anpassa dagen efter brukaren och inte ha för låsta rutiner

-

-

4. POSITIV ATTITYD – Medarbetare
Ordmoln
arbete
engagerad
hindren
mesta

arbetet
fokus

arbetsglädje

fokusera

humor

misstag

härlig

arbetslaget

förhåller
idéer

arbetsuppgiften

förhållningssätt

atmosfär

förskott

gilla

barnen
givande

bemötande

glädje

brukare

bryta

grundinställning

dialog
gruppen

energi

hinder

jobbet kommer komplettera leende lägga löser lösning lösningar lösningsorienterad

möjligheter

möjligheterna

negativa

negativt

negga

omgivning

personal

positiv

problem problemen påverka relationer roligt sakerna sidor sinne situationer skapar spiraler sprida
stämning stötta tagande tillmötesgående

trevlig

välja

värde

trivas
ältar

positiva

stället

trivsel tycker uppgifter uppstå utåtriktad varandra varandras
öppen

öppenhet

öppet

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

-

-

Se möjligheter och lösningar, inte problem. Som bemötande i dialog.
Se möjligheter, inte negga.
Ett förhållningssätt där man har en positiv inställning till idéer och situationer som kan uppstå.
Försöka se "det positiva" i "det mesta".
Se möjligheter, inte hinder.
Bra stämning i arbetslaget.
Inte fastna i negativa spiraler. Gilla läget. Det som inte går att påverka ska vi inte lägga energi på. Fokusera på de positiva sakerna i stället
för de negativa.
Att vi tycker om vårt arbete.
Se möjligheter.
Lära sig av sina misstag.
Se möjligheter i stället för hinder. Bryta negativa spiraler.
Se möjligheter.
En positiv grundinställning.
Sprida en bra atmosfär/stämning i gruppen.
Se glädjeämnen i gruppen.
Se det positiva i gruppen.
Se varandras positiva sidor.
Ser möjligheter i stället för hinder.
Se möjligheter, öppen, glad.
Öppet sinne. Lyfta och stötta varandra. Komplettera varandra.
Att man går in i något utan förutfattade meningar. Ser möjligheter i stället för hinder. Förhåller sig med ett öppet sinne till sin omgivning och
sina uppgifter.
Välja att se möjligheterna i stället för hindren. Lösningsorienterad.
Se möjligheter, allas lika värde
Glädje
Hälsa
Trivsel
Se möjligheter, inte hinder
Inte ta ut det negativa i förskott
Öppenhet
Se lösning på problemen
Utåtriktad
Helhetsperspektiv
Fokus på barnen
Se glad ut och säga hej
Utstrålar glädje, trevlig
Glad och trevlig.

-

-

-

Att man är trevlig mot varandra
Möta alla med ett leende
Mot varandra
Bra bemötande
Ge och ta
tillmötesgående, givande och tagande
fokusera på det som är bra med arbetet/arbetsuppgiften och inte det som är negativt
Hur löser vi "negativa" problem?
Glädje
Humor
Goda relationer, glädje, trivsel, humor
visa glädje
att trivas på jobbet
Glad, trevlig, pigg
Ett förhållningssätt
Se lösningar i stället för problem
Humor och glädje.
Arbetsglädje, humor.
Glädje, humor, engagemang
Engagerad och glad
Härlig stämning
Ha roligt på jobbet
Ser det positiva inte ältar det som är negativt
Att man är glad och trevlig när man kommer till jobbet. Det skapar trivsel både för brukare och personal.

5. PROFESSIONALITET – Medarbetare
Ordmoln
alltid

ansvar ansvar-

anhörig

bemötande
fortbildning

leverera
professionellt
tycka

brukarfokus bästa eftertanke
förhålla förhållningssätt föräldrar

kommunens

kommunikation

lojalitet

lyhördhet

relevant

resultat

tydligt

arbeta

brukare

föreskrifter

initiativförmåga

ansvarstagande

undervisning

lösningsorienterat
skall

skapar

engagerad

genom

kompetens

lärare-elever

samarbete

eller

arbetar

kreativ

krävs

skolans

arbetsfokus

evidensbaserat

genomföra

medmänsklighet

skilja

arbete

gentemot

kunna

negativa

syfte

verkställa

yrkesstolthet

yrkesutövning

behoven

flexibilitet

helhetssyn

kunskap

uppdrag uppdraget utbildad utbildning utföra utifrån utvecklas

verksamheten

externt

nyfikenhet

styrdokumenten

behov

håller

kvalitet

person

synliggör

lever

privatliv
tankar

trygghet

utveckling

överblick

De vanligaste orden

Alla
-

Tydliga svar och återkoppling.

-

Kompetens och ansvarstagande.
Att leverera kvalitet på ett effektivt sätt med bra bemötande.
Noggrannhet.
Genomföra ett bra utfört arbete.
Ta ansvar.
Hålla sig till ämnet, alla gör det som de är utbildade för. Vi håller oss till skolans uppdrag.
Ansvarstagande och lojalitet.
Att vi har en tanke bakom vår verksamhet och att man kan härleda denna till styrdokumenten.
Att man inte tar åt sig personligt av kritik m.m.
Att kunna utgå från varje individs behov i undervisningen. Vi ser behoven.
Lyhördhet vid föräldrakontakter. Stötta eller stävja utifrån behov.
Att skilja på privatliv och arbetsliv.
Följa lagar och föreskrifter.
Verkställa fattade beslut.
Effektivitet.
Lösningsorienterat förhållningssätt.
Kvalitet
Flexibilitet
Utveckling
Flexibilitet och förhållningssätt som grundar sig i vår yrkeskompetens.
Att vi synliggör verksamheten, att vi lever upp till våra mål, att skilja på sak och person, att ha ett brukarfokus i alla lägen.
Kompetent
Ansvar, kunskap, kompetens, nyfikenhet och lust för att lära mer och utvecklas.
Utbildad personal
Bemötande
Läroplanen
Saklig
Kvalitet
Tydlighet
Utveckling
Helhetssyn
Att vi vet vad vårt uppdrag är och tar ansvar för att genomföra det.
Drivkraft, kreativitet, eftertanke, överblick, lyhördhet, tålamod och erfarenhet. Ha kunskap om sitt ansvarsområde. Professionellt bemötande
mot både barn och föräldrar. Utveckla verksamheten och se till så att den har kvalitet.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flexibilitet, kompetens, utveckling, resultat, göra skillnad, förhållningssätt.
Skilja på privatliv och yrkesroll. Förhållningssätt gentemot varandra och hur vi arbetar med pedagogiska handlingar, tar ansvar- har
självdisciplin och samarbete är viktigt.
Vi håller en hög kvalitet i vår undervisning genom att ha ett tydligt syfte med vår undervisning. Vi strävar alltid efter att skapa goda
relationer mellan lärare-elever och lärare-förälder.
Vara kommunens ansikte utåt.
Att man gör sitt bästa
Man kan tycka och tänka en sak (negativa tankar) men man gör det man skall och behåller tankarna för sig själv.
Empatin gentemot brukare eller anhörig.
Kvalitet.
Leverera.
Flexibilitet.
Medmänsklighet, ansvarstagande, brukarfokus, helhetssyn, kompetens, utveckling, fortbildning.
För att uppnå ett bra resultat krävs ett professionellt förhållningssätt.
Arbeta brukarfokuserat, relevant utbildning, kompetens. Bra bemötande.
Kompetens, kompassriktning, arbetsfokus, brukarfokus
Verksamhetsfokus
Är ett förhållningssätt
Arbeta evidensbaserat
Ansvarstagande, se till att det man gör blir kvalitet. Att kunna vara flexibel. Bidra till utveckling och att man utvecklas. Engagerad i det man
gör.
Helhetssyn
Brukarfokus
Kompetens
Kommunikation
Kompetens, miljömedvetenhet, helhetssyn, utveckling, brukarfokus.
rätt kompetens, säker på vad man gör, ansvarstagande
Kompetens
Problemlösning
Ansvarstagande
Kreativ
Utveckling
Initiativförmåga
Ha relevant kunskap inom uppdraget
Kompetens, helhetssyn, ansvarstagande, brukarfokus skapar tillit och trygghet.
Yrkesstolthet
Bemötande
Samarbete internt/ externt
Skilja på arbete och privatliv. Utföra det uppdrag man har fått.
Ansvarstagande, initiativförmåga och tydlig och tålmodig.
Förhålla sig till långsiktiga och kortsiktiga mål.
Att vara seriös i sin yrkesutövning.

6. TRIVSEL – Medarbetare
Ordmoln
anläggningar

arbete arbetsglädje

arbetsplatsen

arbetsplats

arbetsgruppen

arbetsuppgifter

arbetskamrater arbetskamraterna arbetslaget

attityd

behövers

behövs

dialog energi engagemang flyter fungerar fysisk gemenskap generositet

humor
kunna

känna

relationer
trygga

hygien

hälsa

hänsyn håller innebär integritet

jobbet

jämlikt

betydelsefull

glädje
klimat

roligt

trygghet

uppgifter

brukaren

delaktighet

gruppen gällande hjälper

kollegor kritik kunder kunder-

känner ledarskap lyhördhet lyssnar medmänsklighet morgonen omtanke
respekt

arbetsmiljö

positiv

samarbete skall skapar snyggt snälla tider tillhörighet tillsammans trivas
uppmuntra

uppnå

varandra

visar

vistas

välkomna

välmående

psykosocial

trivsel

vänskap ärlighet

ödmjukhet

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

Goda relationer, gott samarbete, delaktighet, lyhördhet, det ska vara roligt att vara på jobbet.
Stötta varandra, sprida trygghet i arbetslaget, "se" och uppmuntra varandra.
Att vi vill gå hit på morgonen.
Att vi hjälper varandra. Att det ska kännas bra att gå till jobbet, att träffa arbetskamraterna. Att man får vara sig själv.
För att uppnå trivsel i arbetslaget behövers humor, vänskap, omtanke och generositet.
Att vi har en gemenskap.
Att må bra. Att känna tillhörighet i gruppen.
Trygghet
Positiv attityd
Humor/Glädje
Att trivas och må bra för då kan vi göra ett bra jobb.
Trivsel för oss på en arbetsplats innebär goda relationer, lyhördhet, jämlikhet, glädje, humor, positiv attityd, respekt, ärlighet och ödmjukhet.
Att vi (alla som vistas i verksamheten) mår bra, känner glädje och trygghet på jobbet. Att vi har ett öppet klimat och alla är delaktiga.
Att vi är trygga med varandra, att ha goda relationer, alla lika delaktighet och ansvar. Att vi har roligt tillsammans, att vi känner arbetsglädje.
Positiv attityd/energi. Jämlik gruppdynamik. Humor.
Må bra på jobbet, känna en gemenskap med kunder och kollegor och sträva efter ett jämlikt och ett roligt arbete.
Att känna sig behövs och betydelsefull.
Må bra.
Alla mår bra
Att må bra på jobbet
God kamratanda
vara snälla mot varandra
ha roligt/ humor och glädje/ kunna skämta
hjälpa varandra och vara lyhörd
passa tider
god hygien
hålla rent och snyggt omkring sig
bra arbetsmiljö
bra relationer i arbetsgruppen
Att våra brukare- kunder- och arbetskamrater skall känna sig välkomna till våra anläggningar
Alla trivs och mår bra på anläggningen
Hälsa, trygghet
Chefen lyssnar. Arbetsuppgifter
Delaktighet, samarbete, positiv attityd, humor, vänskap, trygghet, hänsyn, medkänsla, integritet, lyhördhet, omtanke, dialog.
Glädje, medmänsklighet. Har man trivsel har man glädje. Att man samarbetar. att man har engagemang i sitt arbete. Positiv attityd.

-

Att man kan känna arbetsglädje, trygghet och må bra på arbetsplatsen.
Att må bra i sitt arbete gällande kollegor, uppgifter och miljö.
Positiv attityd. Visa hänsyn. Bra dialog inom- och utanför arbetsplatsen. Humor. Bra arbetsmiljö.
Att må bra på arbetsplatsen.
En strukturerad arbetsplats där vi håller en positiv attityd, nära till skratt, visar varandra ödmjukhet och ger konstruktiv kritik. En strukturerad
arbetsplats skapar även trygghet på arbetsplatsen.
Välmående
Bra gemenskap, arbetsmiljö och bra ledarskap samt bra arbetskamrater
När arbetet flyter på, allt fungerar
Vara glad och positiv på arbetet
God fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Bra trivsel i gruppen ger en trygghet för brukaren och all personal.

7. ENGAGEMANG – Medarbetare
Ordmoln
aktiv

andras

driva

drivkraft

framåt

förmåga

arbetet

effektivitet

efter

förändring

genom

attityd

elever

berör

eleverna

genomföra

beteende

brinna

engagemang

energi

glädje

bidrar

handling

hjärtat

brinner
entusiasm

inför

bästa

delaktig

entusiasmera

delaktighet
felxibilitet

motivation

initiativförmåga innebär innefattar

motiverat

roligt

saker

intresserad kollegor kreativitet kunna känna känsla medmänsklighet meningsfullhet
människorna möjlig nyfiken nyfikenhet nyfikna närvarande passion positiv positivt
samarbete
uppgifter

skola

slutresultatet

utveckla

utvecklas

smittar

sprida

utveckling

stark

stolthet

strävan

tillåta

uppdraget

uppgiften

verksamheten vilja visar

De vanligaste orden

Alla
-

-

fokus

intresse

inspiration

resultat

arbete

ansvar

Våga ifrågasätta, ha en strävan framåt, tillåta diskussioner.
Känna glädje, delaktighet och stolthet inför arbetet.
Visa intresse för eget/andras arbete/uppgifter. Genomföra ett bra utfört arbete.
Entusiasm. Delaktighet.
"Man brinner för det man gör". Nyfikenhet, lust, glädje.
Innefattar: kreativitet, initiativförmåga, nyfikenhet, ambition, göra skillnad.
Intresse och drivkraft för arbetet och människorna det berör.
Vara intresserad och nyfiken på skola och elever och kollegor. Se positivt framåt.
För oss innebär engagemang att vi har en stark känsla och intresse för något.
Att försöka göra sitt bästa efter sin förmåga. Att visa intresse och motivation.
Alla bidrar, ha fokus, ha initiativförmåga, effektivitet, glädje.
Delaktighet, gå in för det, känna lust och glädje, känna en drivkraft.
Samarbete
Delaktighet
Att utveckla och driva verksamheten med engagemang. Att vara närvarande, delaktig och intresserad i arbetet.
En vilja att delta, intresse, drivkraft, motivation, energi, nyfikenhet.
Att man kan se att folk har roligt i det de gör. Att man har hjärtat med. Att man kan ge inspiration.
Känna glädje i arbetet. Att vilja! Engagemang smittar av sig, att kunna entusiasmera. Vara närvarande.
Att man är nyfiken och vill utvecklas. Är intresserad av det som rör arbetet.
Närvarande och visa intresse. Nyfikenhet, kreativitet, positiv attityd, ta ansvar.
Vi ska med vårt engagemang sprida glädje till eleverna så att de blir nyfikna och vill lära sig nya saker.
Villig att lösa problem. Nyfikenhet och intresse för verksamheten.
Intresse, motiverat och nyfiken
Att brinna för uppgiften
visa intresse
Vara intresserad, nyfiken och bry sig om slutresultatet
Att man är nyfiken och visar intresse för sitt arbete. Att man har medmänsklighet och att man är ansvarstagande.
Att ha en drivkraft till att göra ett bra arbete.
Driv att lära sig mer och utvecklas, en vilja och passion i arbetet och en tro på att förändring är möjlig. Känsla av meningsfullhet.
Att i handling och beteende vara aktiv, närvarande och intresserad
Visar intresse för verksamheten och uppdraget
Samarbete
Delaktighet
Initiativförmåga
Felxibilitet
Genom nyfikenhet och driv nå utveckling och resultat

8. TRYGGHET – Medarbetare
Ordmoln
arbetet

arbetsglädje

brukare
integritet
lämna

ramar
stöttar

brukarna
jobba

börjar

jobbet

medborgarna

relationer

tillit

arbetsgruppen
dialog

arbetskamrater
eller

kollegor

misslyckas

finns

förtroende

kontinuitet

möjlighet

olika

arbetskamraterna

kunna

olikheter

tillåtande

kunskap
olust

trivsel trygg trygga

varandra

varandras

arbetslaget

arbetsmiljö

förutsättning gemenskap
känna känner leder likheter

förutsägbarhet

respekt respektera respekterad rutiner

tillsammans

arbetsklimat

vilket

omsorg
rädsla

omtanke

saker

situationer

trygghet
vuxna

vågar

person

tycka

positiv

själv
tycker

atmosfär

genom

gjort

prestigelöshet

skapas

uppmuntran

grund

lyssnad

lyhördhet

skapar

behov

psykisk

stabilitet

utveckling

yrkesroll

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

Våga vara sig själv. Acceptans. Respekt. Mod. Uppmuntran.
Trygghet är svårt att beskriva. Att våga testa saker. Våga göra bort sig men ändå ha respekten från sina kollegor. Beroende på vad man
gjort.
Att man känner tillit och trivsel i skolan, att inte känna rädsla, att man känner sig sedd, att känna sig omtyckt, att våga prova på nya saker.
Trygghet är en förutsättning för kunskap.
Alla känner sig trygga med varandra. Att man kan lita på varandra. Att man kan säga vad man tycker. Öppet klimat. Vågar vara sig själv.
Man vet vad som förväntas av en i arbetslaget.
Öppen dialog både i arbetslaget och mot ledningen.
Respekt för varandras olikheter/likheter.
Delaktighet.
Få vara/våga vara den man är, få mina behov tillgodosedda.
En grund som ger möjlighet till utveckling och samspel samt bidrar till ett bra arbetsklimat för oss och brukarna.
Det är mycket upp till varje person att leva upp till goda relationer. Genom en positiv atmosfär så skapas trygghet och trivsel. Att SE och
respektera både kollegor och barn.
Trygghet är att få vara i en miljö där man känner sig trygg. tillit till arbetskamraterna ger arbetsglädje, stabilitet och samhörighet. Viktigt att
bli respekterad och vara en bra förebild det ger trygghet för barnen.
Allt börjar med trygghet, A och O. Trygga vuxna ger trygga barn. Att vi är tillåtande mot varandra. Att vi vet var vi har varandra när det
"blåser". Att vi vågar misslyckas.
Att veta att man duger, att man blir respekterad oavsett åsikt. Att man blir lyssnad på. Att veta att arbetskamraterna stöttar en, att man inte
står ensam. Stabilitet. Rutiner. Bra ramar.
Säkerhet, uppsikt, förutsägbarhet, stöd, närvaro.
En förutsättning för att alla ska våga vara den de är. En förutsättning för utveckling och lärande. Trygghet för brukare, att våga lämna sina
barn hos oss. Miljön ska kännas trygg.
Omsorg
Att vara sedd och lyssnad på
Tillit
Förutsägbarhet
Grundpelare till att våga säga vad man tycker, ge och ta kritik, förutsättning till utveckling.
En grundförutsättning för att kunna prestera i olika situationer. Den bygger på att vi har tillit för varandra och att vi stöttar varandra i vår
yrkesroll. Vi respekterar varandra i arbetsgruppen och skapar goda relationer.
Trygghet med de som man jobbar tillsammans med. Trygghet för de boende. Är vi trygga så sprider det sig till vårdtagarna.
Lyhördhet mot omgivningen, god omtanke, medkänsla, integritet, respektera olikheter, trygg arbetsmiljö för personal och brukare.
Kontinuitet i verksamheten. Tydliga ramar och struktur i arbetet.
Kontinuitet
Rutiner
Tydlighet
Tillit, gemenskap, stötta, acceptera fel.
En säker psykisk och fysisk arbetsmiljö.

-

-

-

Tillit/ mod att våga tycka både till kollegor och chef.
Att inte behöva känna olust eller oro av att jobba på Hovlanda.
Respekt, tillit, ärlighet.
Positiv attityd
Tillit
Trivsel
Ödmjukhet, omtanke.
När en känsla av förtroende finns från kollegor och chef, skapas trygghet vilket leder till hög kvalitet i arbetet för medborgarna.
känna sig trygg på jobbet med brukare, hjälpmedel och kollegor.
Trygg i sin uppgift och med arbetskamrater samt tillit.
Omtanke
Tillit
Prestigelöshet
Trygghet från kollegor, ledning och ungdomar. Rättvisa i olika situationer.

9. BRUKARFOKUS – Medarbetare
Ordmoln
arbete

bakom

behov

brukarna brukarnas
förstå

förtroende

inställning

lyhörd
respekt

samarbeta

bemöta

centrum

förutsättningar

integritet

metodpärm

behöver

jobba

människan
situation

dagsform
genom

jobbet

möjligt

skall

bemötande bemötandet brukare

gästerna

kommer
nätverk

skapa

delaktiga

skull

deras

hammarö-förening

kravnivå
nöjda

kunden

orsaken

svagheter

viktigast

efter

vilka

eller

existerar

helheten
kundens

personcentrerad

syftar
värme

sätta

brukaren
externa

hemma

kunder

hjälp
känna

personens

tillmötesgående

finns

brukarens brukares
fungerande

hälsofokus

känner

tjänster

hänsyn

kärlek

professionalitet

följa

första

individen

livskvalitet

påminna

relationer

trygghet tänker utifrån

önskemål

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

Kunden är den som gör att vi finns.
Se/påminna oss om vilka vi jobbar för.
Orsaken till att våra tjänster existerar. Vi kommer ihåg vad vårt arbete syftar till.
Sätta sig in i och förstå varje brukares situation och behov på ett professionellt sätt.
vem är kunden/ brukarna??
hur vill och hur ska vi bemöta våra kunder??
Kunden i centrum
Hänsyn till kundens önskemål
bemötande
kunden i centrum oavsett om det är en Hammarö-förening, privatperson eller externa brukare
efter brukarnas önskemål
Att gästerna skall må så bra som möjligt utifrån deras förutsättningar. Bemötandet är viktigast. Skapa förtroende och relationer. Se hela
människan med kärlek och värme.
Lyhörd för brukaren.
Tillmötesgående.
Gott bemötande.
Visa respekt.
Skapa trygghet.
Se individens behov.
Samarbeta med brukarens nätverk, ex anhöriga, gode män.
Brukaren i första hand.
Personcentrerad vård. Individen skall få den hjälp den behöver, utifrån sina behov.
Att brukaren får ett så gott liv som möjligt, att denne känner livskvalitet.
Jobba med brukaren utifrån dennes dagsform.
Vara lyhörd för brukaren. Se helheten kring brukaren.
Att brukaren skall känna trygghet.
Att man som personal har en positiv inställning till jobbet och brukarna. Att man som personal tänker på sitt kroppsspråk hemma hos
brukaren.
Att jobba utifrån brukarens behov och förutsättningar.
Brukaren är i centrum
Kompetens/ professionalitet, se styrkor och svagheter hos brukaren, dagsform, kravnivå, intressen, trygghet, hälsofokus.
Integritet
Brukaren i centrum
Brukaren i centrum. Följa metodpärm och . Vara flexibel.
Att sätta brukaren i centrum.
Genom ett gott bemötande får vi nöjda kunder/ brukare som ger oss ett gott rykte.
Brukaren i centrum

-

-

-

Empati7 Hänsyn
Integritet
Anpassa sig till brukaren
Se människan bakom
Att brukaren kommer till tals
Se hela människan
Brukaren centrum
Brukarna känner sig delaktiga
Har brukaren i fokus
Fungerande genomförandeplan, utgå från personens behov och önskemål
Ge brukaren livskvalitet
Att brukaren mår bra och vi är där för brukarens skull

10. ANSVARSTAGANDE - Medarbetare
Ordmoln
alltid

ansvar

beställningar

bidrag

fullgöra

hennes

ledarskapet
regelbundet

brukaren

fungerar

helhetssyn

ansvarar

följa
hjälp

lokalen

brukarfokus

hålla

uppgifter

skaffa
utför

arbeta

brukarna

förbrukningsmaterial
hållbarhet

medarbetare

samarbete

uppdrag

ansvarstagandet

förmedla

information

utifrån

sköta

förskolans
jobbet

målinriktat

styrdokumenten

varandra

arbetsgruppen

delaktighet

byråkrater

medmänsklighet

skall

arbete

arbetslaget

deltar

förväntningar

kommande

möjligt

tilldelade

dennas
givandet

kommunikation

pedagoger
tilldelats

arbetsplatsen
engagemang
glädjen

finns

handlingar

frihet

fullfölja

helheten

kompetens kunskap ledarskap

personen

trivseln

arbetsuppgifter

professionalitet påbörjat

trygghet

undan

under

uppdaterad

verksamheten verksamhetens viktigt ålagd åtaganden önskemål

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

Fullgöra sina åtaganden, man gör sig inte av med arbetsuppgifter utan gör det som tilldelats, se sitt bidrag till helheten. Ta ansvar för alla
arbetsuppgifter i arbetsgruppen utifrån kompetens.
Kompetens, professionalitet och hållbarhet (helhetssyn) för kommande byråkrater.
Ledarskapet är viktigt för ansvarstagandet/givandet.
Varje medarbetare har ett ansvar för att glädjen och trivseln skall finnas på arbetsplatsen.
Göra vad vi kan för att våra medarbetare ska må bra.
Kompetens, professionalitet och brukarfokus.
Genomför våra arbetsuppgifter och förväntningar.
Frihet under ansvar.
Man smiter inte undan.
Be om hjälp.
Fullfölja uppgifter.
Skaffa sig en helhetssyn över hela skoldagen.
Att var och en tar ansvar för att verksamheten fungerar. Att man gör de arbetsuppgifter man är ålagd. Att man står för det man gör.
Var och en tar eget ansvar för att vi följer styrdokumenten. Tar ansvar för brukarna och att verksamheten blir så bra som möjligt.
Vårt ansvar som pedagoger att följa förskolans uppdrag.
Att var och en tar eget ansvar för att nå värdeorden och verksamhetens mål. Att ta ansvar för att arbetet i arbetslaget ska fungera.
Samarbete/samspel, engagemang, kommunikation, medmänsklighet.
Att man utför arbetsuppgifter korrekt
Ta ansvar för verksamheten och sitt eget arbete.
Alla tar sitt ansvar
Jobbar mot samma mål
Trygghet/ trygg på sin arbetsplats
Delaktighet
Tar ansvar för alla sysslor
Se vad som ska göras/ eget initiativ
Man tar sitt ansvar
Ta ansvar för de uppgifter vi åtar oss.
ALLA har ett ansvar.
Att man kommer i tid till jobbet.
Att man litar på varandra.
Samarbete.
Professionalitet.
Informera om nya gäster till dagverksamheten så att det blir så bra som möjligt för den personen utifrån dennas önskemål, intressen och
hur de står i sin sjukdom. Fördela arbetsuppgifter. Alla tar sitt ansvar för sina tilldelade arbetsuppgifter.
Ta eget ansvar. Slutför det man påbörjat.
Eget ansvar att söka information och hålla sig uppdaterad
Förmedla information och kunskap till varandra.
Dokumentera regelbundet.

-

-

Deltar på möte och AAPT.
Hålla ordning i lokalen och hemma hos brukarna.
Sköta beställningar av hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Arbeta målinriktat, delaktighet
Att sköta sitt jobb
Ta ansvar för sina handlingar
Alla gör sitt jobb och ansvarar för sina arbetsuppgifter
Tydlighet
Kompetens
Ledarskap
Trygghet
Att vi alla tar ansvar för brukarens och hennes hem och att det alltid finns personal hos brukaren.

11. KVALITET - Medarbetare
Ordmoln
alltid

arbete

därmed

efter

arbetslaget

engagemang

kompetens
levnadsvillkor
nytänkande
samband

likadant
något

förutsättningar

bemötande
förväntad

beskaffenhet

brukare brukarfokus brukarna brukarnas detta disciplin

håller individanpassning ingen innehåll intresserad klienterna kollegor

kontinuitet kritik kunder kunskap kusnakp
livskvalitet

lokalernas

matlådorna

meningsfullt

kvalitet
metod

kvaliteten

måltidsstund

kvantitet

ledarskap

noggrannhet nyfiken nytta

nöjda omvårdnad personalgruppen professionalitet resultat resultatet råvaror saker samarbete

samlingsbegrepp

utfört

behövs

utrustning

snarare

standard starkt tidigare trevlig trivsel

trygghet

under

utbildning

utför

utföra

utveckling verksamheten verktyg viktigt vällagad värdeorden yrkesstolthet yrket övriga

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

-

Hög standard på utfört arbete.
Kompetens, utveckling, individanpassning och nöjda elever/vårdnadshavare.
Något man kan utvärdera och förbättra. Goda resultat.
Trygghet och kontinuitet i arbetslaget. Bra ledarskap. Gemensamma fortbildningar.
God kvalitet, rätt kompetens och utveckling av verksamheten.
För att få en god kvalitet på sin verksamhet behövs de tidigare värdeorden samt trygghet. Det behövs personal med god kompetens. En
verksamhet med ett meningsfullt innehåll. En god trivsel och ett starkt samarbete i personalgruppen som därmed speglas i barngruppen.
Kvaliteten går alltid att utveckla.
Utbildning
Lokalernas beskaffenhet
Barngruppens storlek
Viktigt att göra saker med kvalitet snarare än med kvantitet.
Rättssäkerhet. Ett noggrant och rättssäkert arbete.
En nöjd och glad kund.
Ett bra utfört arbete, rätt metod, håller förväntad kvalitet
Kunskap om det vi ska utföra
Bra utfört arbete
Att göra ett bra jobb
Bra råvaror
God och vällagad mat
Bra utrustning och verktyg i verksamheten
bra bemötande mot kollegor och kunder/brukare
Bra kompetens och intresserad av sitt yrke
nyfiken/ nytänkande
arbetsrotation
Bedriva ett arbete som är till nytta för klienterna och som håller god standard.
God omvårdnad.
Nöjda brukare och anhöriga.
Trygghet.
God mat och trevlig måltidsstund. (Idag är maten under all kritik - ingen kvalitet på matlådorna till brukarna)
God omvårdnad, skapa livskvalitet, yrkesstolthet, kusnakp inom yrket, rätt kompetens.
Samlingsbegrepp av de övriga värdeorden.
Ge goda levnadsvillkor efter brukarnas förutsättningar.
Resultatet
Upplevelsen
Vi utför arbetet med engagemang och stor noggrannhet och professionalitet. Detta i samband med god planering gör att vi utför ett arbete
med hög kvalitet.

-

-

Bra resultat
Noggrannhet
"Göra likadant"
Flexibilitet, kontinuitet, trygghet, brukarfokus, disciplin, ansvarstagande.

12. GLÄDJE – Medarbetare
Ordmoln
arbete

arbetet

behöver

bekräftad

glädje
lyckad

glädjen

menar

situationen
tillåtande

arbetsglädje

bjuda

hjälp

skapar

trivas

trivs

brukarna

hjälpa

meningsfullhet

själva

tillåtet

beror

arbetsgruppen

arbetskamraterna
drivkraft

humor

motivation

elever

jobbet

naturen

arbetslag
finns

föder

kollegor

nyfikenhet

arbetsmiljö
föräldrar

atmosfär

gemenskap

kreativitet kunna

någon

olika

attityd

optimism

balans

genomsyras

känna

glada glädjas

känner

positiv

barngruppen

leder

positiva

lustfyllt

roligt

skratta skrattar speglar spontanitet sprida stolthet tankar tillfredsställelse tillsammans

trivsel

trygga
visar

trygghet
vistas

tycka

uppgiften

uppskattning

utveckling

varandra

viktigt vilja

välbefinnande vågar

De vanligaste orden

Alla
-

-

Att vilja gå till jobbet, skrattar, engagemang i uppgiften, tillåtande klimat.
Med glädje menar vi trivsel, välbefinnande, trygghet, optimism och balans mellan hem och arbete.
Trivsel. Roligt på jobbet.
Att kunna hjälpa någon/få hjälp av någon, att skratta med/åt något, känna välbefinnande på olika sätt, att vistas i naturen, att man lyckas
med något, att ha vänner.
Att sprida positiva tankar till elever och kollegor. Att det är högt i tak och tillåtet att skämta. Att känna sig bekräftad och lyckad. Att man är
en del av en gemenskap och har roligt tillsammans.
Lust, nyfikenhet och kreativitet.
Att man känner lust till det man gör och att man har en positiv attityd.
Humor, positiv atmosfär, trivsel, tillfredsställelse.
Att vi vågar vara glada. Vi visar i barngruppen vad roligt det är. Vi vågar bjuda på oss själva. Glädje föder glädje.
Skapar motivation
Meningsfullhet
Kreativitet
Positiv attityd
Trivsel
Viktigt med glädje i det man gör, speglar över sig till barn och föräldrar och leder till utveckling.
Att trivas och ha roligt. Spontanitet och humor.
Arbetsglädje, att vilja vara på sitt jobb. Verksamheten ska genomsyras av att "här finns det glädje", "det är kul att vara här".
Positiv attityd, humor och uppskattning. Lustfyllt för alla.
Vi har humor, positiv attityd, vi trivs och vi känner generositet.
Viktigt att känna glädjen i ett arbetslag. Känner man glädje mår vi bra och är trygga.
Sund arbetsmiljö
Trivsel i arbetsgruppen
Att känna glädje att gå till arbetet, ha kul på jobbet, ha roligt/skratta tillsammans
Att tycka om sitt jobb och tycka det är roligt att gå dit. Behöver inte vara tjo och tjim. Beror på situationen. Brukarna blir glada när vi är
glada. Även viktigt för arbetskamraterna att man är glad.
En positiv drivkraft.
Positiv attityd, humor, feedback, glädjas åt varandra.
Positiv attityd, sprida glädje, känna stolthet.
Humor

13. KOMPETENS - Medarbetare
Ordmoln
ambition

angående

autismspektrat
förmedla

livserfarenhet
personalen
uppgiften

behörig

föräldrar

kommunikation

ansvar

arbeta

besitta

brukarsäkerhet

gemensam

kompetens
lyhördhet

arbetslag

generell

dialog

glädje

kompetensen

lämplighet

arbetslagen

lärande

arbetslaget

engagemang erfarenhet

gynnar

hittas

kompetenser
låter

arbetslivserfarenhet

medicinsk

inblandade

kreativitet
många

initiativ

kunna
mångfald

arbetsplatsens

finns
innebär

arbetsuppgifter

fortbildning förhållningssätt
inslag

kunskap

intresse

kunskapen

kollegialt
kvalificerad

nyfikenhet olika organisation pedagogik

plats professionalism professionalitet rätta saker social specifik stolt styrd trygg tydliggörande undervisning
utbilding

utbildning

utföra utvecklas utveckling varför verksamheten viktigt vilja yrkeskunskap
yrkesroll

yrkesskicklighet

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

Personalen har rätt kompetens för uppgiften. Utvecklas i takt med verksamheten.
Ständigt lärande. Utveckling.
Många olika kompetenser ger mångfald i arbetslaget.
Professionalitet.
Man är kompetent att utföra sina arbetsuppgifter.
Utveckla verksamheten och sig själv.
Att veta vad man gör och varför, att ha behörig och kvalificerad personal.
Generell kompetens angående vad det innebär att arbeta inom en politiskt styrd organisation och arbetsplatsens roll i samhället.
Specifik yrkeskunskap för de arbetsuppgifter som man ska utföra.
Kompetens för oss innefattar engagemang, professionalitet, kommunikation, kreativitet, ambition och dialog.
Det är viktigt att vi har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar och att kompetensen finns i arbetslagen.
Att vi låter alla olika styrkor ta plats, att var och en tar ansvar och initiativ.
Utbildning, livserfarenhet, engagemang och nyfikenhet.
Kunskap, erfarenhet, professionalism, yrkesskicklighet
Att besitta en kunskap, att kunna förmedla den och vilja utvecklas inom sin kompetens är en källa till glädje för alla inblandade. Gemensam
inlärning, att hittas gemensamma inslag över ämnen gynnar undervisning i klasserna i klasserna i vårt arbetslag.
Rätt man på rätt plats, vilja att utvecklas.
Kunskap.
Kunskapen är olika för oss då vi är bra på olika saker.
Kunskap, utbildning
livserfarenhet/arbetslivserfarenhet
Brukarsäkerhet, rätt utbildning, våga stå för vad man kan, förståelse, vara trygg i sin yrkesroll, fortbildning, lyhördhet, att man vet vad man
gör och varför, medicinsk och social kunskap, vara stolt över sin kunskap.
Kunskap om vårt jobb
Att alla har en grundläggande kunskap.
Utbildning
Lämplighet
Utveckling
Adekvat utbilding
Erfarenhet
Fortbildning
Kunskap och livserfarenhet
Utbildning, erfarenhet, utveckling, intresse, nyfikenhet, engagemang, kollegialt utbyte.
Rätta utbildning för sin arbetsplats. Hos oss tydliggörande pedagogik och kunskap om autismspektrat

14. DELAKTIGHET – Medarbetare
Ordmoln
aktiva

aktivt

engagera

förankras
händer

komma
möjlighet

uppgifterna

föreningar

hänger

kunna
något

arbetsformer

delaktiga

delaktig

brukare

göras

ansvar

andra

information

känna
projekt

utifrån

förmåga

varandra

förutsättning

känslan

förutsättningar
ingen

lyhörd

vardag

lämnas

sammanhang

behov

behöver

föräldrar

inkluderande

insyn

verksamheten

skapar
viktiga

stävar
värda

beslutsprocesser

effektivitet

gemensamt

medbestämmande
själv

beslut

dialog

demokratiska

förvaltningen

ingredienser

lyhördhet

samarbete

varandras

arbetsuppgifter

demokrati

delaktighet

informationsflödet

känner
saker

arbetsgruppen

intresse

medvetenhet
tillhörighet
ärlighet

engagemang

gemenskap
klimat

bidra

kliva

menar
trivsel

öppenhet

gruppen
kollegor
målarbete
trygghet
övriga

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

-

-

Inkluderande klimat, del av ett sammanhang.
Med delaktighet menar vi dialog, öppenhet, tydlighet, samarbete och demokrati samt känslan av tillhörighet.
Demokratiska arbetsformer, vara delaktiga i beslutsprocesser.
Få ta del av informationsflödet.
Medvetenhet om vad som görs, är på gång i kommunen.
Delaktighet i arbetsgruppen.
Att alla får känna sig delaktiga, att alla får komma till tals.
Alla får vara med och bidra. Alla ska känna att de kan bidra med något, att man får sina behov tillgodosedda.
Att alla stävar mot samma mål.
Alla ska med på tåget. Alla ska få information. Engagera sig i varandras projekt. Visa aktivt intresse för verksamheten i vardag och projekt.
Viljan att göra (aktivt kliva på tåget själv). Se saker som behöver göras.
Hänger ihop med samarbete. Om man känner sig delaktig blir man även mer motiverad att ta ansvar.
Att alla känner att de är delaktiga i verksamheten. Alla ska kunna delta utifrån sin egen förmåga/förutsättning.
Lyhörd
Se alla - barn, föräldrar, kollegor
Skapar förutsättningar så att alla kan vara delaktiga
Alla får info om allt
Känner sig delaktig i verksamheten så man får reda på vad som händer och sker
öppna gentemot varandra/föreningar och övriga brukare
Insyn i förvaltningen
Alla ska vara med och ingen lämnas utanför.
Demokrati, samarbete, öppenhet, dialog, kompetens, lyhördhet
Brukarens medbestämmande
Bidrar i arbetsgruppen, tar gemensamt ansvar
Utveckla verksamheten
Ärlighet, samarbete, gemenskap och dialog.
Alla i gruppen får komma till tals
Alla beslut ska förankras i gruppen
Alla ska ha möjlighet att ta individuella arbetsuppgifter
Trivsel, trygghet, samarbete, effektivitet, alla är lika värda/ demokrati.
Engagemang
Flexibilitet
Alla i gruppen är delaktiga och är aktiva i de gemensamma uppgifterna ex målarbete. Eget ansvar och samtidigt låta andra vara delaktiga.
Se sin del i gruppen. Alla ingredienser lika viktiga.

15. UTVECKLING – Medarbetare
Ordmoln
alltid

ambition

eller

fastna

granskning

arbete

arbeta
forskning

fortbildning

gruppens

gynnar

arbetssätt

arbetsuppgift

barns

behov

bättre delge detta effektivisering efter

beprövad

framåt framåtskridande förbättring förenkla

förändring

generationer

genom

hitta ifrågasätter implementera initiativförmåga innebär kollegialt komma kommande

kompetensutveckling kritisk kritiska krävs kvaliteten leder lyhörd lärargärning lärarkandidater mandat metoder möjlighet
nyfiken
styra

nyfikenhet nyfiket något olika områden perspektiv reflektera riktning rutiner

tankeprocesser

tillsammans
varandra

tänka

varandras

tänker

undervisning

undervisningen

verksamheten vidare

vilja

utifrån

vågar

själv

själva

utveckling

ändring

skillnad

strävar

utvecklingen

återkommande

De vanligaste orden

Alla
-

-

-

Hitta sätt att förändra, förenkla, vilja att förändra.
Initiativförmåga, göra skillnad, flexibilitet, kreativitet och nyfikenhet.
Initiativförmåga, nyfikenhet, ambition, långsiktighet.
Vilja lära mer, bli bättre.
Att man får möjlighet till kompetensutveckling inom områden som gynnar ens lärargärning.
Utveckling är förändring som leder till förbättring.
Gruppens arbete leder till utveckling och kompetens. Vi har fått ett vidare perspektiv på begreppen genom att diskutera och reflektera.
Att komma framåt/framåtskridande, växa, lära sig något nytt, lära oss om oss själva, lära oss av varandra och delge varandra.
Vi tänker att utveckling innebär att man inte får stanna upp eller fastna i "så här har det alltid varit".
Att man utvecklar sig själv och verksamheten. Vågar tänka nytt och vara nyfiken.
Förändring och förbättring, förbättring av kvalitet, ändring av tankeprocesser
Förändring till något bättre.
Ta vara på varandras kompetenser. När tex lärarkandidater kommer ut och ifrågasätter vårt arbete på ett nyfiket sätt. Att man ifrågasätter
sina rutiner etc. Tittar med kritiska ögon.
Viktigt att röra sig framåt, att vilja utmana sig själv. Att inte stagnera.
Utifrån olika barngrupper krävs en utveckling. Genom att vara lyhörd och flexibel sker en utveckling. Olika barns behov styr utvecklingen.
Vi vill att vår undervisning ska bygga på beprövad forskning och på så sätt höja kvaliteten i undervisningen.
Vi vill ta ansvar för kommande generationer och strävar efter att ha en hållbar undervisning.
Vi gör detta tillsammans genom att arbeta med kollegialt lärande.
Utveckling för verksamhet och personal.
Vi ska styra utvecklingen av vårt arbetssätt och vår arbetsuppgift (inom ramen för vårt mandat). Vi ska styra vår egen utveckling i riktning
mot mål. Kritisk granskning av utveckling
Förändring och effektivisering av vårt arbete - hitta metoder, utveckla metoder, implementera metoder (återkommande arbete)
Fortbildning.
Kompetensutveckling
Arbeta mot mål.
Både för sig själv och för verksamheten.

16. LYHÖRDHET – Medarbetare
Ordmoln
agerande

allas

andra andras anpassa behov brukare

inkännande inlyssnande kollegor kommer kroppsspråk
omgivning

orkar

personal

respekt

respektera

sinne

brukaren

dagen

kunna känna

själv

önskningar

tycker

tänka

känner

öppet

Alla
Lyssna in allas behov och önskningar, även icke-verbal.
Lyssna in varandra, att alla kommer till tals, öppet sinne, kunna tänka om.
Lyssnar in kollegor och barn (brukare), samt vara lyhörd mot sig själv.
Att man är inlyssnande mot varandra. Att man visar respekt mot varandra. Att vara empatisk.
Att kunna känna in vad andra tycker och känner och kunna anpassa sitt agerande därefter.
Känna av och respektera. Inkännande.
Lyssna in
Lyssna på andra och ta till sig det
Lyssna och läsa av andras behov. Vara uppmärksam.
Inkännande från både brukare och personal
Att kunna läsa av brukaren. Både verbalt och kroppsspråk.
Lyssna , känna in och läsa av.
Vi ska "läsa av" hur brukaren mår för dagen och även varandra.
Läsa av och förstå vad brukaren vill och orkar
Att vara uppmärksam och läsa in sin omgivning.

empatisk

lyhörd

uppmärksam

De vanligaste orden

-

därefter

förstå

icke-verbal

lyssna

varandra

verbalt

lyssnar
visar

