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Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun



Vision Skövde 2025 
Vår vision! “Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och  
växande region där människor möts, verkar och mår bra.”

Visionen når vi genom att ... 

...alla är en del i arbetet
Med gemensamma krafter ska vi förverkliga vår vision. Den är en plattform för hur  
vi ser på vår roll och vår verksamhet. Tillsammans är vårt nyckelord för att lyckas.

...höja och utveckla vår kompetens
Våra kompetenser ska motsvara omvärldens och framtidens krav.

...stärka vårt varumärke  
Vi ska vara stolta över Skövde! Tillsammans stärker vi Skövde kommuns varumärke 
och bidrar till att det blir starkt, tydligt och känt runt om i Sverige. Vårt agerande  
inspireras av orden kraft, mod och glädje. 



Medarbetarskapet
• är summan av delaktighet, engagemang,  
ansvarstagande och samspel

• lyfter fram medarbetares betydelse för  
organisationens effektivitet och måluppfyllelse

• utövas även av chefer. 
Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi,  
Högskolan i Skövde

Viktiga begrepp är
Delaktighet, tillfredsställelse, stolthet,  
trygghet, lojalitet, engagemang och nöjdhet 
Medarbetarskap och arbetsresultat, Sveriges  
Kommuner och Landsting 

Professionalitet och kul på jobbet.
Arbetsplatsdiskussioner och workshop

Medarbetarskapet 
Vår medarbetaridé ska speglas i vårt dagliga arbete och är ett stöd för  
att nå våra mål. Medarbetarskapet innebär ett ansvar och bygger på vår 
gemensamma vision.

Vi är alla medarbetare och vårt arbete är till för Skövdes medborgare. Vårt sätt att  
utföra arbetet – hur vi möter olika situationer, vårt engagemang, vår kompetens och  
tillit till andra – är avgörande för hur resultatet blir. Att vara chef innebär ett ansvar att  
vara kommunens företrädare och att leda verksamheten. I vår kommun har vi en positiv  
grundsyn med stark tilltro till verksamheten, tillit till oss själva, våra arbetskamrater, vår 
arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga delar  
i detta. Vi har gemensamma värderingar som vi ska förhålla oss till, samtidigt som vi  
anpassar oss till varje unik situation. 

Vi har som mål att ha arbetsplatser där du kan påverka dina arbetsförhållanden. Du ska 
kunna känna engagemang och stolthet, kunna vara kreativ och aktiv i ett arbete som du 
upplever som viktigt och av god kvalitet.

Medarbetaridén bygger på...

...det demokratiska uppdraget – vår verksamhetsidé

...stolthet och professionalitet

... ledare och medarbetare

...kunskap och kompetens

...situationsanpassat medarbetarskap och kvalitet

... lär dig leda dig själv

...skapa mötesplatser.

 



Det demokratiska uppdraget 
– vår verksamhetsidé 
Vår värdegrund vägleder oss och talar om hur vi ska bemöta varandra  
och vår omgivning. Den är gemensam i alla verksamheter och hjälper 
oss att arbeta på rätt sätt för att nå våra mål och vår vision. Mål i Vision 
Skövde 2025! “Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi 
år 2025 har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice 
som erbjuds”.

Vår värdegrund bygger på... 

...demokratiska regler
Vi arbetar i en politiskt styrd organisation där verksamhetens mål och omfattning  
beslutas politiskt. Vårt arbete utgår från våra demokratiska regler och det  
kommunala uppdraget.  

...tilltro till oss medarbetare 
Vår värdegrund bygger på stark tilltro till oss medarbetare och ledare. För att våra 
medborgare ska uppleva en god service, med hög kvalitet och nytta, är det avgörande 
att vi har viljan och förmågan att uppfylla satta mål. Vi är alla med och bidrar till att 
våra medborgare är nöjda med Skövde kommuns samhällsservice.

...att helheten avgör resultatet 
Alla är vi delaktiga och beroende av varandras resultat. Tillsammans bildar vi en helhet 
för att leverera så goda resultat som möjligt.

 



Stolthet
• innebär att känna tillfredsställelse och självkänsla över något som vi skapat eller känner närhet till. 
Alla har behov av att känna stolthet över arbetet och arbetsplatsen. Ofta grundar sig den till stor del  
på den image arbetet och arbetsplatsen har, det vill säga andras bild av arbetet och arbetsplatsen 
Skriften Medarbetarskap och arbetsresultat, Sveriges Kommuner och Landsting

• har stor betydelse för vår egen och verksamhetens självbild. Den är viktig och uttrycker våra  
mänskliga behov 

• betyder inte övermod och översitteri. Att vara nöjd är inte heller detsamma som att vara stolt. 
Arbetsplatsdiskussioner och workshop

Stolthet och professionalitet 
Vi har all anledning att vara stolta. Varje dag tillfredsställer vi behov som  
är efterfrågade. Varje dag gör vi nytta. Vi bygger välfärd och vi gör det med  
engagemang, kvalitet och goda resultat. Det är verkligen något att vara  
stolt över! För att det ska vara möjligt krävs delaktighet i verksamheten, 
ekonomin och i våra medarbetarfrågor.

Vi i Skövde kommun... 

...arbetar för öppenhet
Vi tål att granskas och är gärna synliga. I en demokrati ska offentlig verksamhet  
granskas och ifrågasättas. Det är viktigt att vi arbetar för öppenhet mot våra  
medborgare och ett förtroende människor emellan.

...stärker värdet av framgångsrika medarbetare  
Vi arbetar i en expansiv kommun med gott rykte och stark självkänsla. Det är oerhört 
värdefullt att du som medarbetare kan känna dig framgångsrik i ditt arbete. Det ska  
vara en merit att arbeta och utvecklas i Skövde kommun. 

...agerar respektfullt 
Du har rätt till ett respektfullt bemötande. Det är en del av din personliga värdighet och 
professionalitet. Du är också skyldig att bemöta andra på samma sätt.

...lyfter fram det positiva 
Det är viktigt att ge beröm och uppmärksamma positiva händelser. Genom att du  
delar med dig till andra bidrar du till “vi-känsla” och du får positivt tillbaka. Att bli sedd 
och bekräftad av vår chef och våra arbetskamrater betyder mycket för oss alla.

...förbättrar oss hela tiden   
Vardagsförbättra! Använd din personliga kompetens! Använd arbetslagets kompetens! 
Även om en verksamhet fungerar bra är detta stimulerande och betydelsefullt.

...tar ansvar 
Om du ser eller har grundade misstankar om olagliga beteenden eller bemötanden  
som strider mot våra värderingar har du ett ansvar att framföra dem. Det ingår i vårt  
professionella arbete och bidrar till yrkesstolthet.



Ledare och medarbetare 
Alla är ansvariga för en god arbetsmiljö där alla respekteras och  
behandlas likvärdigt. Värdegrunden är ett stöd för vårt dagliga agerande 
och vi värnar om ett gott samarbete – såväl internt som externt.

Vi arbetar för...

...öppna processer och ömsesidig respekt
I vårt arbete har vi frihet under ansvar och förväntas arbeta och kommunicera i öppna 
processer som leder till delaktighet och helhetssyn. Du har rätt till ett ledarskap som 
stämmer med syftet i medarbetaridén och ledarskapsidén. Att vara chef innebär att 
vara arbetsgivarens företrädare med uppgift att leda verksamheten.

...god arbetsmiljö med mångfald och utan diskriminering
Alla är vi ansvariga för en god arbetsmiljö med jämställdhet och jämlikhet. Det innebär 
att vi strävar efter en frisk arbetsmiljö fri från diskriminering och andra psykosociala 
ohälsofaktorer. Vi vill ha en blandad sammansättning av människor, oavsett nivå eller 
verksamhet. Detta ökar vår möjlighet att ge bättre service. 

...rättvisa och respekt  
Känslan av att bli rättvist behandlad är viktig. Vi ska visa respekt för människors  
kompetens, profession, person och värdighet. Det gäller även vid förhållandet  
människor emellan – inom en viss verksamhet, mellan verksamheter och i mötet med 
våra medborgare. Begreppet rättvisa är mer än lika behandling av alla. Det handlar om 
likvärdig hantering, där hänsyn tas till situation, behov och nytta. 

...gemenskap  
Våra arbetsplatsträffar stärker vår gemenskap och skapar känslan av att vi arbetar 
tillsammans. Du som medarbetare har ett ansvar att medverka i en öppen dialog och 
lyfta fram viktiga frågor – stora som små. Arbetsplatsträffarna ger utrymme för frågor 
som rör planering, utveckling och uppföljning av vår verksamhet. Både din chef och 
du som medarbetare ansvarar för att arbetsplatsträffarna fungerar så bra som möjligt. 
Information kan bidra till delaktighet – samtidigt kan information ge illusion av delaktighet. 
Låt inte informationen ta över på bekostnad av dialogen. 

Chefskap
• är rätten att leda och fördela arbetet

• innebär att besluta i frågor med stöd av dele- 
gation och inom ramen för sin chefsbefattning

• utövas utifrån en position.

Ledarskap
• formas framför allt i relationer till våra medarbetare

• utför du genom ditt sätt att vara och hur du 
påverkar andra

• handlar om att få alla medarbetare att med  
beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål.



Kunskap och kompetens 
Våra medborgare är vårt fokus. Varje dag behövs våra tjänster och våra  
kompetenser. Nya omständigheter utmanar oss och vi behöver ständigt  
anpassa, förbättra och ta initiativ till förnyelse. 

Vi stärker vår kompetens och...

...utvecklas i takt med tiden
Världen och vi förändras och vi har ett ansvar att hela tiden utvecklas. På samma sätt 
har du ett ansvar att medverka till att förändra vår verksamhet utifrån omgivningens 
krav och verksamhetens mål.

...sätter tydliga mål
Att ha mål är att vara tydlig med verksamhetens innehåll och riktning. När vi diskuterar 
kompetens har vi alltid målet i sikte. Det skapar trygghet och hjälper till att utveckla våra 
verksamheter och oss medarbetare. Hur vi når våra mål bedöms utifrån de resultat som 
kommer våra medborgare till godo.  

... förstår och genomför våra mål  
Våra mål behöver vara både långsiktiga och kortsiktiga – verklighetsnära och arbets-
uppgiftsnära. För arbetslaget gäller det att förstå och genomföra de tankar som finns  
i våra målsättningar och verksamhetsplaner. Det är viktigt att du, tillsammans med din 
chef och dina medarbetare, är delaktig. I medarbetarsamtalet har du och din chef ett 
ömsesidigt ansvar.

Framgång
•  skapas av medarbetares insatser och prestationer

• är avgörande för produktiviteten, resultatet och kvaliteten i tjänsteproducerande verksamheter

• uppnås med kompetens, utbildning, färdigheter och talanger hos varje medarbetare, skapas med 
hjälp av ledarskap, samarbete, arbetsklimat, jämställdhet, mångfald och resultatfokusering. Utöver 
detta finns individuella förmågor som visat sig vara av yttersta vikt för organisationens framgång. 
Skriften Medarbetarskap och arbetsresultat, Sveriges kommuner och Landsting



Situationsanpassat medarbetarskap
• innebär förmågan att anpassa sin medarbetar- och ledarstil efter situation och person 

• stärker sambandet mellan nöjda medarbetare och servicekvalitet. 
Svenskt kvalitetsindex

Situationsanpassat medarbetarskap 
och kvalitet 
Som medarbetare ska du både förvalta och förnya. Vårt arbete ska  
anpassas efter varje situation och till varje personligt möte – det är i det 
mötet vår kvalitet upplevs och bedöms. Vi pratar om tre olika grupper  
för situationsanpassat medarbetarskap.

Vi anpassar vårt medarbetarskap för...

...medborgare/kund
Det är viktigt att vi har förmågan att sätta oss in i kundens situation. Att förstå och ge 
god service utifrån kundens behov avgör kvaliteten i den enskilda situationen. Detta kan 
ibland vara svårt och ska balanseras av riktlinjer och mål.

... arbetskamrater och arbetslag
Vår personliga medarbetarstil anpassas till våra arbetskamrater och vårt arbetslag för 
att skapa positiva möten. En god medarbetarstil bidrar till en “vi-känsla” istället för ett 
“vi och dom”. Situationsanpassat medarbetarskap kräver respekt för varandra och 
varandras arbetsuppgifter. Det ska inte förväxlas med undfallenhet, som att hålla inne 
med sina åsikter eller undvika besvärliga situationer.

... chef och medarbetare  
Relationen mellan chef och medarbetare är ett ömsesidigt ansvar. I Skövde kommun 
utvecklar vi det situationsanpassade ledarskapet. Du och din chef ska känna trygghet  
i var ni har varandra och hur uppgifterna förväntas lösas. Det skapas genom ömsesidig 
respekt och hur du och din chef agerar. Situationsanpassat medarbetarskap ska  
anpassas och mötas av ett situationsanpassat ledarskap.



Lär dig leda dig själv 
Det är viktigt att vi fungerar självständigt – att vi kan leda oss själva.  
Inom uppdragets ramar bygger vår organisation på eget omdöme,  
initiativkraft och professionalitet.

Vi leder oss själva genom att ...

... använda våra egna drivkrafter
Lär känna dina egna drivkrafter och förmågor och använd dig av dessa. Vad får du  
energi och lust av? Vad gör dig orkeslös? Vad gör dig arg? Det är bra att veta för att 
leda sig själv på bästa sätt. Att känna till verksamhetens mål och att vara delaktig i 
planeringen är förutsättningar för att du med gott omdöme ska kunna leda dig själv, 
känna ansvar, kunna agera och utveckla dina speciella talanger.

... ta ansvar
Din chef har ett stort ansvar för din arbetssituation och verksamhetens resultat.  
Du har också ett eget ansvar för hur arbetsplatsen fungerar. Det kan gälla din  
arbetssituation, dina arbetsresultat, din kompetensutveckling, din hälsa och din  
arbetsförmåga. Du, tillsammans med din chef, ansvarar för att du har en kompetens-
utvecklingsplan som uppdateras varje år.



Skapa mötesplatser 
Genom positiva och fungerande möten, spontana eller planerade, förnyar 
och stärker vi oss själva och vårt medarbetarskap.

Vi jobbar tillsammans för att ...

...möten har stor betydelse
Arbetsplatsträffar, projektmöten och andra interna och externa möten är några av de 
mötesplatser där vi kan utbyta idéer, lära av varandra, samverka och känna delaktighet. 
Här skapas också en del av helhetssynen. Våra gemensamma sociala aktiviteter, under 
och efter arbetet, har stor betydelse för arbetsplatsen och för oss som individer.

...utveckla kreativiteten
Alla har förmågan att vara kreativa. Kreativitet bidrar till att förbättra vår verksamhet och 
utvecklar oss som människor. Kreativitet kräver öppenhet och möten med intresse för 
utveckling och nya synsätt – en tillåtande atmosfär.  

...nätverk är viktiga  
Våra nätverk, interna och externa, är viktiga och hjälper oss att utveckla och stärka vår 
kompetens och vår verksamhet. Nätverk ger omvärlds- och framtidsspaning. Genom att 
medverka i externa nätverk stärker vi också Skövde kommuns varumärke. 


