
VÄRDEGRUNDENS MÄNNISKOR 
 
Värdegrunden har kommit att bli ett allt mer betydelsefullt begrepp i det samhälle vi lever i. 

När teknik och ekonomiska styrmedel utvecklas behöver vi skydda och lyfta fram värdet av 
det mänskliga. 
   I mitt yrke behöver jag en värdegrund som positivt präglar mitt bemötande av andra och 

ger en medmänsklig kompetens i arbetet. 
   Men det finns också en personlig sida. Ingen av oss är enbart utövare av 

värdegrundsrelaterade omsorger, vi är också mottagare. Ibland kan kriser och andra 
omtumlande livserfarenheter göra att vi hamnar där mycket fortare än vi hade tänkt. Ofta är 

vi på djupet förstår vad de innebär och varför bemötandet är så grundläggande och viktigt. 
   Värdegrundens människor är en föreläsning som fokuserar på mottagarperspektivet och som 

där söker efter det gemensamma, den orubbliga botten som visar sig allra tydligast där livet 
är som mest skört.  
 
Målgrupper: 
Anhöriga eller personal inom vård, äldrevård, omsorg, kyrka och andra yrken som möter 

människor i sitt beroende av stöd. Genom sin berättande framställning finns också ett 
allmänintresse som kan beröra vem som helst av oss. 
 

Omfattning: 
Föreläsning på minst en timme som sedan bör följas av tid för reflektion som tex. enskilda 
samtal, gemensam diskussion och ev. värderingsövningar.  
 

 

 

att vi behöver ständigt bli påminda om hur det är att vara 

människa i denna värld vi lever i  samt hur vi ska förhålla oss till de människor som är i 

 

 

Åsa Hagberg 
Föreläsare och författare, bla. till boken Det barn vi fick (Verbum 2005) 

   Som författare arbetar jag brett med både prosa, lyrik, sånger och drama, något som också 
avspeglas i föreläsningarna där jag kan lägga in en sång eller dikt för att belysa det som 
behöver en särskild omsorg. 
   Min insikt i ämnet grundar sig i att själv vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättningar samt flera års arbete inom äldrevård och diakoni.  
 

 
 
 
 

Åsa Hagberg   Arvode: 

Torgvägen 7   Föreläsning 3.500 kr  
269 72 Förslöv  Konferens 5.500 kr. 
0431-451661, 070-5274397 
abc.hagberg@home.se  Moms + resa tillkommer, 
www.asahagberg.se   ev. övernattningstillägg. 
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