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SAMMANFATTNING 
Äldreomsorgen och kvalitén på denna har varit ett debatterat ämne under många år, och 
förhållandena på särskilda boenden har under de senaste åren varit föremål för en extra 
hård granskning till följd av bland annat vanvård, långa kötider och liten möjlighet att 
erbjuda vård utöver det absolut nödvändigaste. I Socialstyrelsens rikstäckande 
undersökning, som mäter de boendes nöjdhet avseende sin vård och omsorg, har Umeå 
därtill presterat sämre än rikssnittet avseende 18 av 20 kvalitetsindikatorer. Mot 
bakgrund av detta fokuserar denna studie på tjänstekvalitén på särskilda boenden inom 
Umeå kommun, med syftet att hitta förbättringsåtgärder. 
 
Äldreomsorgen är en organisation som tillhandahåller tjänster vilket innebär att det inte 
endast är de externa kunderna som är viktiga – inom tjänstesektorn spelar även de 
interna kunderna en avgörande roll. De externa kunderna är i detta sammanhang de 
boende och de interna kunderna utgörs av den personal som arbetar på dessa särskilda 
boenden, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor. Dessa interna kunder befinner 
sig i direkt anslutning till de externa kunderna och påverkar därför levererandet av 
tjänsten i allra högsta grad, varför det således är viktigt att dessa får den hjälp och det 
stöd som de behöver. 
 
Eftersom vi ser ett så tydligt samband mellan personalen och den levererade kvalitén 
blev därmed personalens psykosociala arbetsmiljö det som blev fokus för studiens 
förbättringsåtgärder. Vi hade under vår litteratursökning inte funnit någon studie som 
specifikt sammankopplat kända faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön, med de 
kvalitetsindikatorer som kan sägas utgöra tjänstekvalité inom äldreomsorgen. Studien 
genomfördes på fyra särskilda boenden inom Umeå kommun och består i två delar. Den 
första delen bestod i att mäta tjänstekvalitén genom strukturerade intervjuer med de 
boende. Nästa del var att genom en enkätundersökning bland personalen sammankoppla 
tjänstekvalitén med den psykosociala arbetsmiljön. Slutligen har vi sammanställt 
förbättringsåtgärder genom att kombinera en teoretisk grund med konkreta förslag från 
såväl boende som personal. Vid analysen av det empiriska materialet visade det sig att 
personalen ansåg att samtliga arbetsmiljöfaktorer var viktiga för samtliga 
kvalitetsindikatorer, vilket alltså tydliggör ett starkt subjektivt samband mellan den 
psykosociala arbetsmiljön och tjänstekvalitén inom äldreomsorgen. Detta kan sägas 
vara studiens viktigaste slutsats. Gällande nyanser i om någon arbetsmiljöfaktor var 
viktigare än en annan så framkom även detta. Det framgick bland annat att 
arbetsbelastningen ständigt graderades som viktigast för tjänstekvaliténs utförande, 
något som i de flesta fall också gällde för ett positivt socialt klimat samt möjligheten att 
påverka arbetstakt. Mot bakgrund av det innehåller förbättringsåtgärderna bland annat 
att anpassa personalstyrkan utifrån antalet boende per avdelning, genomföra 
teambuilding-aktiviteter samt erbjuda personal ökad delaktighet i schemaläggning. 
 
Sammanfattande kan sägas att mät-delen av studien visade sig vara mycket komplex. 
Den största utmaningen var att även de sjukaste ska få komma till tals, något som vi 
dessvärre inte lyckades med i vår studie. Personalens tidsbrist och i vissa fall svaga 
tilltro till att deras förslag tas på allvar, gjorde också att vi hade svårigheter att få 
tillräckligt antal svar. Att kunna generalisera studiens resultat i viss mån blev, den 
kvantitativa ansatsen till trots, inte möjlig. Ytterligare forskning krävs för att i större 
skala kunna befästa samband mellan tjänstekvalité och arbetsmiljö, och även för att 
finna tillvägagångssätt där äldre och sjuka personer kan få komma till tals om hur de 
upplever kvalitén på den vård som erbjuds. 
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1. INTRODUKTION 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att behandla problembakgrunden till denna 
studie, följt av en problemdiskussion och det identifierade forskningsgapet. En 
presentation av problemformuleringen och syftet med denna studie kommer således att 
avsluta detta kapitel. 

 
1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Äldreomsorgen som en tjänst 
Äldreomsorgen i Sverige är framförallt finansierad och tillhandahållen av den offentliga 
sektorn, och genom detta system har alla rätt till äldreomsorg oavsett inkomst, 
försäkring eller övriga personliga omständigheter (Stolt et al., 2011, s. 561). 
Äldreomsorgen är därtill generellt uppdelad i hemtjänst och vårdhem, där den äldre i 
första hand erbjuds hemtjänst och i sista hand en plats på ett så kallat särskilt boende 
(Stolt et al., 2011, s. 560). Denna studie kommer att fokusera på just särskilt boende, 
vilket Socialstyrelsen definierar som “boende som tillhandahåller bostäder eller platser 
för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre 
personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen 1a, 2016). Kommunens ansvar 
gällande tjänsten särskilt boende regleras av såväl Socialtjänstlagen som Hälso-och 
sjukvårdslagen, där Socialtjänstlagen kan sägas reglera omsorgen av de boende och 
Hälso-och sjukvårdslagen den medicinska vården. I omsorg innefattas bland annat 
personlig hygien, av- och påklädning och hjälp med måltider medan den medicinska 
vården exempelvis innefattar behandling av trycksår, smärtlindring och balans-och 
gångträning. Vidare kan sägas att kunden, det vill säga den boende, i detta fall ständigt 
är beroende av tjänsteleverantören, samt att tjänsten förmodligen kommer att pågå 
resten av livet (Saliba & Schnelle, 2002, s. 1421). Detta ständiga beroende lyfts även i 
en publikation från Sveriges Kommuner och Landsting (2011, s 24), där det konstateras 
att de äldre personerna som bor på särskilt boende inte klarar sin vardag själv utan är 
beroende av andra och således hur dessa klarar sina arbetsuppgifter. Tjänsten särskilt 
boende karaktäriseras således av en beroendeställning för kunden gentemot 
tjänsteutföraren, ett faktum som blir än mer påtagligt inom Umeå kommun där det 
endast existerar en privat aktör som alternativ till kommunen gällande platser på särskilt 
boende (Umeå kommun 1a, 2016). Eftersom kommunala boenden är överrepresenterade 
i Umeå kommun blir det därför naturligt att dessa är i fokus för studien.  
 

1.1.2 Tjänstekvalité generellt och inom äldreomsorgen  
Traditionellt sett finns det två generella perspektiv på tjänstekvalitet, det nordiska och 
det amerikanska perspektivet (Prakash & Mohanthy, 2013, s. 1051). Enligt Grönroos 
(1984, s. 39), som står för det nordiska perspektivet, kan kundens upplevelse av 
tjänstekvalité delas upp i en funktionell och en teknisk dimension, där den tekniska kan 
sägas behandla vad kunden får och den funktionella hur kunden får tjänsten levererad. 
Det amerikanska perspektivet som härstammar från Parasuraman, Zeithaml och Berry 
(1985, s. 46) menar att den upplevda tjänstekvalitén är beroende av skillnaden mellan 
kundens förväntning och dennes faktiska uppfattning av tjänsten.  

En modell av tjänstekvalité som ofta dyker upp i vårdsammanhang, så också 
äldreomsorgen, är den tredimensionella modellen Struktur-Process-Utfall av 
Donabedian (Stolt et al., 2011, s. 562). Denna studie kommer främst att fokusera på 
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utfall, som kan sägas belysa konsekvenserna av vården (Stolt et al., 2011, s. 562). Inom 
denna dimension innefattas exempelvis patientnöjdhet, vilket alltså är vår utgångspunkt 
i studien - hur nöjda de boende är med tjänsten. Donabedian (1992, s 247) utgår därtill 
från två områden för att hantera kvalitén inom vården, vilka är teknisk vård och den 
sociala delen av vården. Till den tekniska vården hör medicinsk vetenskap samt 
teknologin, och den sociala delen omfattar interaktionen mellan tjänsteleverantören och 
kunden (Dagger et al., 2007, s. 125). I denna studie kommer vi att fokusera på den 
sociala delen av vården, det vill säga interaktionen mellan vårdpersonalen och den 
boende. Detta då vi finner själva tjänstemötet intressant och mer i linje med vår 
utbildningsbakgrund än mätningar av den medicinska kvalitén. Själva tjänstemötet och 
vilka kvalitetsaspekter som är viktiga i detta möte kommer därför att stå i centrum. I 
Sverige mäts de boendes nöjdhet med tjänstekvalitén genom 11 kvalitetsindikatorer. 
Dessa indikatorer är utarbetade utifrån tidigare undersökningar gällande vilka 
kvalitetsmått som anses vara de viktigaste enligt äldre, vårdpersonal, kommunala 
vårdchefer samt anhöriga (NBHW, 2008, refererad i Stolt et al., 2010, s. 563).  
 
Vidare finns ytterligare synsätt som lyft andra indikatorer för att säkerställa omsorg av 
god kvalité inom äldreomsorgen - bland dessa är Greenhouse-konceptet som utgår från 
sex principer, däribland vikten av nära relationer, hemtrevlig atmosfär och ett större 
fokus på de boendes självbestämmande (Koren, 2010, s. 3). Omvårdnaden i sig inom 
dessa vårdhem präglas av fler sociala och meningsfulla aktiviteter och har ett större 
fokus på de boendes och personalens individualitet (Loe & Moore, 2012, s. 
756).  Tjänstekvalitén gällande den sociala delen av tjänsten kan också i högsta grad 
sägas vara beroende av personalen. Personalen är en förutsättning för att tjänsten ska 
kunna levereras på ett bra sätt (Grönroos 2001, s. 307), och endast när organisationen 
ger sina anställda en god service, är de möjligt för dem att leverera god service till 
kunderna (Grönroos, 1988, s. 38). Detta stöds även av Trydegård (2012, s. 119), som 
menar att de anställda inte kan leverera vård av god kvalité om de inte har rimliga 
arbetsförhållanden - kvalitén på vården kan alltså i högsta grad kan härledas till kvalitén 
på själva arbetsmiljön.  
 

1.1.3 Personalen som avgörande aktör i tjänstemötet 
Att de externa kunderna är spelar en viktig roll för organisationers vara eller icke vara 
kan sägas vara en självklarhet, för utan några kunder skulle det inte heller finnas någon 
tjänst att producera (Zairi, 2000, s. 389). I detta sammanhang är de personer som bor på 
särskilda boenden de externa kunderna, som således är mottagare av den tjänst som 
kommunen erbjuder. Att se till så de boende är tillfredsställda med den tjänst som 
erbjuds samt att möta de boendes önskemål är med andra ord organisationens yttersta 
syfte och detta bör därför vara Umeå kommuns främsta prioritering inom 
äldreomsorgens verksamhet. Inom tjänstesektorn spelar dock en ytterligare kundgrupp 
en avgörande roll för organisationens framgång - de interna kunderna (Grönroos, 2001, 
s. 307). Dessa befinner sig i direkt anslutning till de externa kunderna och påverkar 
därför levererandet av tjänsten i allra högsta grad. De som har närmast kontakt med de 
boende är i detta sammanhang vårdbiträden och undersköterskor som arbetar på 
särskilda boenden. Då dessa alltså är av största vikt för att tjänsten ska levereras på ett 
tillfredsställande sätt, är det således viktigt att dessa får den hjälp och det stöd som de 
behöver (Grönroos, 2001, s. 307).  
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Vidare har studier har visat att arbetsmiljön inom sjukvården bland annat påverkar de 
anställdas förmåga att leverera hög kvalité (Page, 2004, refererad i Rathert et al., 2009, 
s. 334). Om de interna kunderna behandlas dåligt kan kvalitén på den tjänst som 
levereras att bli lidande. Brunetto et al. (2013, s. 2787) beskriver att då organisationen 
däremot behandlar sina medarbetare på ett bra och respektfullt sätt, leder det till att 
medarbetarna arbetar hårdare för att uppnå högre effektivitet inom organisationen. 
Studier har därtill visat att medarbetare som upplever sig ha ett organisatoriskt stöd är 
även mer engagerade i sitt arbete, och engagerade medarbetare har en mer positiv attityd 
och ett mer positivt beteende gentemot organisationen (Saks, 2006, s. 613). Det kan 
också sägas att ett positivt arbetsklimat som är avslappnat, vänligt, stöttande och 
innovativt bidrar till att de anställda har en mindre negativ attityd gentemot organisation 
och upplever lägre nivåer av stress (Viitala et al., 2015, s. 615). Med andra ord påverkar 
olika faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön medarbetarnas hälsa och attityd, 
vilket i förlängningen påverkar det bemötande som kunderna får. Att personalen skulle 
ha stor inverkan på utföranden och upplevelsen av tjänsten är högst relevant i 
sammanhanget äldreomsorg på särskilda boenden då de boende i många fall har 
begränsade möjligheter att själv påverka eller hjälpa till i tjänsteprocessen. Detta 
innebär att personalen är än mer avgörande för nivån på tjänstekvalitén. Hur 
tillfredsställda dessa är med sitt arbete kommer slutligen även att påverka kvalitén på 
den tjänst som levereras till de externa kunderna, varför det är viktigt att fokusera på att 
personalens upplevda arbetstillfredsställelse. Därför kan det konstateras att ett viktigt 
steg för ett förbättringsarbete gällande tjänstekvalitén är att även förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön för personalen.  
 
De som innehar ansvaret att skapa en god arbetsmiljö, en arbetsmiljö med positiv 
inverkan på arbetsgruppen och individen, är i första hand cheferna (Malloy & Penrase, 
2010, s. 716). De mellanchefer som arbetar närmast frontpersonalen har med andra ord 
stor inverkan på personalens jobbtillfredsställelse, produktivitet samt hur engagerade de 
upplever sig vara i organisationen (Chiok Foong Loke, 2001, s. 198). De har således 
direkt påverkan på personalens arbete och därmed även vårdkvalitén (Abdelrazek et al., 
2010, s. 736). En enhetschef inom äldreomsorgen kan därtill sägas ha en mittenposition, 
med politiker och kommunens verksamhetsansvariga på ena sidan av spektrumet 
personal och anhöriga på den andra sidan (Wolmejsö, 2005, refererad i Ekholm, 2012, 
s. 205).    
 

1.1.4 Problemen på särskilda boenden idag 
Just särskilda boenden har de senaste åren varit föremål för en rad olika granskningar. 
2013 sände SVT dokumentären Sveriges bästa äldreboende tillsammans med 
geriatrikprofessor Yngve Gustafsson, som uppmärksammade bristerna på särskilda 
boenden och samtidigt visade hur ett boende kan bli så bra som möjligt (Sveriges 
Television 1a, 2016). Även det undersökande TV-programmet Uppdrag granskning har 
fokuserat på missförhållanden på särskilda boenden, och avslöjade bland annat att 
demenssjuka blivit inlåsta utan närvarande personal nattetid (Sveriges Television 1b, 
2016). Vidare gör nu SVT ännu en dokumentärsatsning som sänds under 2016 och som 
behandlar den ständiga bristen på platser som idag råder på särskilda boenden för äldre 
som inte längre orkar bo hemma (Sveriges Television 1c, 2016).  Tidigare i januari detta 
år släpptes också boken Varje dag är en vårdskandal där författaren berättar om sina 
upplevelser som vårdbiträde (Lönnlöv, 2016). Författaren lyfter bland annat att den låga 
grundbemanningen medförde att personalen endast kunde tillgodose de absolut 
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nödvändigaste behoven och att underhållning, stimulans och träning för att upprätthålla 
förmågor ständigt var en bristvara (Lönnlöv, 2016, s. 83). Studier har visat att personer 
som arbetar på särskilda upplever hög tidspress samt höga krav (Josefsson et al., 2007, 
s. 80). Att arbeta under hög tidspress kan resultera i att personalen upplever en större 
oförmåga att slappna av samt högre nivåer av irritation på arbetsplatsen (Nielsen et al., 
2009, s. 1236). En ytterligare studie gjord på särskilda boenden lyfter att vårdpersonalen 
ofta upplevde arbetet som utmattande och energikrävande, såväl fysiskt som psykiskt 
(Elwér et al., 2010, s. 1205). De omfattande arbetsuppgifterna, i kombination med för 
lite resurser att klara av dem, bidrog till känslan av att arbetskraven var alltför stora. Till 
följd av ständiga sjukskrivningar upplevde vårdbiträdena ofta en hög 
arbetsbörda.  Sammantaget upplever många äldre oro, ängslan och ensamhet och att de 
såväl som sina anhöriga önskar sig ett bättre slut på livet än det som erbjuds på de 
äldreboenden som finns idag (SKL, 2011, s. 14).  
 
Detta kan ställas mot Socialstyrelsens nationella värdegrund, som grundar sig i 
Socialtjänstlagen, 5 kapitlet 4 §: “Omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” och “att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra” (SOL 2001:453). Vidare förkunnar Socialstyrelsen att 
“för att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda 
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 
individanpassning“ (Socialstyrelsen 1b, 2016). Därtill har Umeå kommun författat 
lokala värdighetsgarantier, som bland annat innefattar löfte om att all personal ska ha 
relevant inskolning, samt att de boende ska ges möjlighet till socialt och kulturellt 
innehåll, fysisk aktivitet och utevistelse (Umeå kommun, 2015). Därtill lovar 
kommunen även den boendes ”självbestämmande och delaktighet ska respekteras 
genom en regelbunden dialog”. Detta kan i sin tur ställas mot Socialstyrelsens nationella 
enkätundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, där Umeås resultat är sämre 
än riksgenomsnittet på 18 av 21 indikatorer (Socialstyrelsen 1c, 2016).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Den ovan nämnda kritiken indikerar att tjänstekvalitén på särskilda boenden i Sverige 
idag inte är bra, och då Umeås resultat därtill är sämre än riksgenomsnittet kan vi 
konstatera att kommunen således inte följer svensk lag. Genom såväl de lagar som de 
värdegrunder som ska ange och upprätthålla kvalitén inom äldreomsorgen kan sägas att 
vi som samhälle kommit överens om att äldre personer har rätt till trygga förhållanden 
och en meningsfull vardag i gemenskap med andra (SOL 2001:453). Ett samhälle har 
därtill en grundläggande skyldighet att erbjuda tjänster av god kvalité till sina 
medborgare (Grönroos, 1988, s. 18). Författaren menar att den naturliga utgångspunkten 
för offentlig sektor bör medborgarnas behov, istället för de interna förutsättningarna för 
varje myndighet. Att förbättra servicen för medborgarna är således motiverat dels 
utifrån skyldighet, men också då det kan ha positiva effekter på personalens arbetsmiljö 
som på verksamhetens effektivitet (Grönroos, 1984, s. 17-18). Det kan konstateras att 
säkerställandet av god vårdkvalité inom äldreomsorgen inte bara är en skyldighet för 
kommunen befäst i lag, utan också något som bör ses ur ett moraliskt perspektiv.  
 
Därtill sker redan nu en ökning av andelen äldre personer kontra yngre arbetande 
personer - enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån är de just bland de äldre som 
befolkningsökningen kommer att vara störst (SCB, 2013, s. 1). Denna trend kommer att 
fortsatta då vi lever allt längre, vilket bland annat visar sig i prognosen att allt fler 
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beräknas uppnå 100 års ålder (SCB, 2013, s. 2). Idag finns det nästan en halv miljon 
som är äldre än 80 år i Sverige, om 20 år beräknas de vara över 800 000 och i slutet av 
2040-talet kommer siffran att vara fördubblad jämfört med idag. Författarna Edberg & 
Bravell (2013, s. 1) hävdar emellertid att Sverige redan nu är i en situation där 
resurserna inte räcker till för att ge de äldre en vård och omsorg av hög kvalitet. 
Författarna understryker vidare att de flesta som hamnar på särskilt boende idag har 
mycket komplexa behov, i kombination med en kognitiv nedsättning (Edberg & 
Bravell, 2013, s. 2). Detta stöds också av Törnquist (2004, s. 22) som menar att äldre 
inom de särskilda boendeformerna idag är sjukare och i behov av mer vård och omsorg 
än för exempelvis 20 år sedan. Detta ställer i sin tur högre krav på vårdbiträden och 
sjuksköterskor, och därmed bör kompetenshöjning och tillfredsställande personaltäthet 
prioriteras redan nu (Edberg & Bravell, 2013, s. 2). Josefsson et al. (2007, s. 80) 
påpekar däremot svårigheterna med att rekrytera och behålla personal inom den svenska 
äldreomsorgen, vilket är viktigt för lyckas möta dagens samt framtidens behov.  Enligt 
SKL (2014, s. 3) är därtill behovet av undersköterskor i äldreomsorgen det största inom 
vårdsektorn. Mot bakgrund av detta kan sägas att vi står inför stora utmaningar gällande 
att säkerställa god vård för samhällets äldre, såväl idag som i framtiden. Det är alltså av 
största vikt att initiera ett fungerande förbättringsarbete som både bidrar till en bättre 
arbetsmiljö för personalen och en ökad vårdkvalité för de äldre.  
 

1.3 Identifierat forskningsgap 
Det finns en stor andel studier av personalens situation i äldreomsorgen, och även 
studier som gjorts på de äldres upplevda kvalité i sin vardag inom såväl hemtjänst som 
särskilda boenden. Däremot har vi inte funnit någon studie som konkret kopplar 
samman personalens arbetsmiljö och tjänstekvalitén på särskilda boenden i termer av 
konkreta kvalitetsindikatorer. I en svensk studie av Angelis och Jordahl (2014, s. 36-37) 
undersöks däremot användandet av managementmetoder så som förbättringsåtgärder, 
målstyrning samt personalutveckling, där de även gör ett försök att avgöra hur 
sambandet ser ut mellan managementkvalitén och brukarnöjdheten (Angelis & Jordahl, 
2014, s. 78). Dessa forskare lyckas dock inte att sammankoppla managementkvalité och 
mått på de boendes nöjdhet (Angelis & Jordahl, 2014, s. 79), varför de efterlyser 
ytterligare forskning för att finna detta samband. Detta har vi tagit fasta på då vår studie 
kan sägas fokusera på kopplingen mellan den psykosociala arbetsmiljön, vilken 
enhetscheferna ansvarar för, samt de boendes nöjdhet. 
 
Valet av Umeå var som ovan nämnt ett resultat av att kommunen presterat sämre än 
rikssnittet på majoriteten av frågorna i Socialstyrelsens årliga enkät. Att försöka hitta ett 
samband mellan psykosocial arbetsmiljö och tjänstekvalitén på kommunens boenden för 
att på så vis förbättra kvalitén menar vi därför är särskilt angeläget i Umeå kommuns 
fall. Det teoretiska bidraget med denna studie blir därmed att undersöka om det finns en 
koppling mellan ett antal psykosociala arbetsmiljöfaktorer och de kvalitetsindikatorer 
som speglar de boendes subjektiva upplevelse av tjänstekvalitén. Därtill avser studien 
också att belysa om det finns nyanser i dessa eventuella kopplingar - det vill säga om 
någon eller några arbetsmiljöfaktorer är mer viktiga än andra för en viss 
kvalitetsindikator. Det praktiska bidraget blir att, genom denna eventuella koppling, 
underlätta enhetschefernas möjligheter till förbättringsarbete. Detta då vi avser att ta 
fram konkreta förbättringsförslag avseende arbetsmiljöfaktorerna, som kan appliceras i 
kombination med eventuella förbättringsförslag från personal och kommentarer från de 
boende. Genom att fastställa en koppling mellan personalens psykosociala arbetsmiljö 
och kvalitetsindikatorerna skulle förbättringsarbetet således underlättas.  
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1.4 Problemformulering 
Hur kan tjänstekvalitén på särskilda boenden inom Umeå kommun förbättras? 

 
1.5 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstekvalitén på särskilda 
boenden inom Umeå kommun kan förbättras genom att försöka finna ett samband 
mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och tjänstekvalitén. Detta samband kan vidare 
användas i ett förbättringsarbete, där verksamhetsledaren skulle kunna göra 
förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön för att på så vis förbättra vårdkvalitén. Ett 
delsyfte med denna studie är därtill att undersöka om det föreligger skillnader gällande 
hur viktiga dessa faktorer upplevs vara i relation till kvalitetsindikatorerna för tjänsten, 
för att på så vis förenkla ett förbättringsarbete. Studiens slutsats kan därför sägas riktas 
till beslutsfattare och chefer inom äldreomsorgen. Kunskapen som slutsatsen bidrar med 
i kombination med den teoretiska referensramen är alltså menat som ett hjälpmedel i 
förbättringsarbetet inom respektive verksamhet. Utifrån detta har studien alltså 
framförallt ett kundperspektiv, då fokus ligger på att förbättra kundernas tillvaro.   



 
 

7 

2. METOD I 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för vår vetenskapliga 
utgångspunkt. Där inkluderas vår förförståelse utifrån vårt studieobjekt, vår 
verklighetssyn och kunskapssyn samt studiens angreppssätt. Vidare kommer även 
litteraturval med tillhörande granskning att presenteras. Detta är det första av två 
metodavsnitt, varför detta avsnitt endast kommer att beröra de aspekter som läsaren 
behöver känna till gällande studiens vetenskapliga utgångspunkt. Nästa metodavsnitt 
kommer att handla om studiens praktiska tillvägagångssätt. 
 

2.1 Förförståelse 
Erfarenhet och förförståelse kan sägas vara en forskares bakgrund, utbildning och 
praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993,s 25). Förförståelsen präglas därtill av 
både det språk och trosföreställningar vi har, såväl som våra personliga erfarenheter 
(Hartman, 2004, s. 191).  Författaren menar vidare att vi aldrig helt kan komma ifrån 
den egna förståelsen, att vår förståelse för andra alltid kommer att vara en blandning 
mellan vår egen förståelse och den förståelse som det vi tolkar har. Vi som utför detta 
examensarbete läser båda åttonde terminen på civilekonomprogrammet med 
inriktningen Service Management på Handelshögskolan, Umeå universitet. I och med 
att tidigare kurser inom ramen för vårt program har berört ämnen så som management, 
intern marknadsföring och tjänsteutveckling har vi en god grund att stå på inför vårt 
examensarbete. Genom vår utbildning har vi blivit medvetna om vikten av att ha en 
välfungerande tjänst samt vilka processer inom tjänsten som kan komma att påverka 
kundens uppfattning av tjänsten. Vi är vidare även införstådda i de faktorer som kan 
komma att ingå i den psykosociala arbetsmiljön, då vi har läst kurser som berör 
personalhanteringen inom en organisation inklusive grupputveckling och övriga 
arbetslivsförhållanden. 
 
Gällande tidigare erfarenheter och värderingar menar Saunders et al. (2012, s. 137) att 
det är viktigt av att ta hänsyn till hur forskarens egna värderingar inverkar på alla delar 
av forskningsprocessen för att kunna säkerställa trovärdiga resultat. En författares 
värderingar kan påverka dennes slutsatser kring ett resultat åt ett specifikt håll, medan 
en forskare med andra värderingar kan dra andra slutsatser om samma resultat 
(Saunders et al., 2012, s. 139).  Vi som utför detta examensarbete har relativt skilda 
erfarenheter av äldreomsorgen. En av oss har anhörig som är bosatt på ett särskilt 
boende inom Umeå kommun och den andra av oss har arbetat med bemanning av 
korttidsvikarier inom vård- och omsorg för Luleå kommun. Dessa två skilda perspektiv 
av äldreomsorgen ger oss en bredare insikt i tjänsten utifrån såväl kundens som 
organisationens perspektiv. Att vi redan innan har erfarenhet samt kunskap kring 
äldreomsorgen kan vara en fördel då det gör det lättare för oss att ta till oss information 
och förstå begrepp som berör tjänstens som sådan. Vi var redan innan medvetna om att 
äldreomsorgen är en komplex tjänst med flertalet unika egenskaper som särskiljer den 
mot övriga tjänster. Denna erfarenhet kan också vara en nackdel, då vi båda mot 
bakgrund av det har en relativt kritisk ståndpunkt avseende hur såväl de äldre som 
personalen inom äldreomsorgen behandlas idag. Det finns vidare en risk att denna 
ståndpunkt kan färga oss i vårt vetenskapliga arbete, exempelvis genom vilka slutsatser 
vi drar utifrån resultaten av vår empiriska undersökning. Vi anser däremot att detta i hög 
grad kan avhjälpas just genom det faktum att vi är medvetna om denna risk. Då vårt 
syfte är att kunna bidra med faktiska förbättringar för äldreomsorgen i Umeå, så är det 
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också av största vikt för resultatens trovärdighet att vi varit objektiva och öppna för alla 
tänkbara resultat under arbetets gång. 
 

2.2 Verklighetssyn 
Ontologi, eller verklighetssyn, kan definieras som de grundläggande föreställningar som 
individen har gällande samhället och människans natur (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
39). Dessa föreställningar kan i grunden delas upp i två perspektiv, objektivism och 
konstruktionism (Bryman, 2013, s. 35-36). Enligt objektivismens perspektiv är sociala 
företeelser oberoende av sociala aktörer – dessa företeelser är utanför vårt intellekt och 
inte möjliga att påverka. Johansson-Lindfors (1993, s 39) definierar detta synsätt som 
uppfattningen att det finns en ”verklig” eller objektiv verklighet. Det andra perspektivet, 
konstruktionism, står för en motsatt ståndpunkt. Enligt detta perspektiv är sociala 
aktörer de som skapar sociala företeelser genom det sociala samspelet (Bryman, 2013, s. 
37). Därtill menar författaren att dessa sociala företeelser är under ständig förändring, 
och att forskares beskrivningar av den sociala verkligheten aldrig kan betraktas som den 
slutgiltiga. 
 
Mot bakgrund av detta anser vi anser att vi i vår studie innehar en verklighetssyn som 
stämmer överens med konstruktionismen, då fokus ligger på sociala aktörer och hur 
samspelet mellan dessa påverkar sociala företeelser. Även om äldreomsorgen, som 
nämnt inledningsvis, har ett rikt omfång av regler, värdegrunder och styrdokument så 
tycks dessa regler ändå inte vara tillräckliga för att säkerställa att vården levereras på det 
sätt som reglerna antyder. Detta menar vi beror på att den organisation som utgör 
äldreomsorgen skapas av, och består av, sociala aktörer i form av vårdbiträden, 
sjuksköterskor, enhetschefer, verksamhetsansvariga, politiker och de boende som 
faktiskt nyttjar tjänsten. Vår studie syftar till att studera två av dessa sociala aktörer, de 
boende och personalen. Dels genom att de boende ska uppge sin uppfattning av 
tjänstekvalitén, och dels genom att personalen ska uppge sin subjektiva bedömning av 
hur olika arbetsmiljöfaktorer spelar in på möjligheten att leverera god tjänstekvalité. Då 
båda delar av studien utgår från olika individers subjektiva uppfattning av ett socialt 
samspel går det således inte att tala om en “objektiv verklighet”, vilket återigen befäster 
konstruktionismen som den verklighetssyn som bäst stämmer överens med studiens 
syfte.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen, även kallad epistemologi eller kunskapsteori, kan sägas behandla vad 
som definieras som kunskap inom ett visst forskningsområde (Bryman, 2013, s 132). 
Inom epistemologi finns ett antal olika inriktningar, men Johansson-Lindfors (1993, s 
37) menar att det för en samhällsvetarforskare främst är relevant att särskilja mellan 
positivism och hermeneutik. Vissa hävdar också att övriga inriktningar endast är att 
betrakta som strömningar inom respektive område och att det därför inte är meningsfullt 
att dela upp ytterligare.  För öka förståelsen för vårt ställningstagande gällande 
kunskapssyn kommer vi först att lyfta de båda inriktningarna och vad dessa innebär i 
korthet. 
 
Positivism är en inriktning som går ut på att forskaren studerar den sociala verkligheten 
genom att använda naturvetenskapliga metoder (Bryman & Bell, 2014, s. 35-36).  Några 
grundläggande kriterier kan sägas vara att endast observationer som bekräftas via 
sinnena är riktig kunskap, och att teorin har som grundläggande syfte att forma 
hypoteser som sedan kan prövas i verkligheten. Ett ytterligare kriterium inom 
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positivismen också är att vetenskapen alltid måste vara objektiv. Johansson-Lindfors 
(1993, s 41) menar att den positivistiska kunskapssynen har en passiv människosyn, där 
människan anses handla utifrån objektiva strukturer. Vidare menar Hartman (2004, s 
107) att ett positivistiskt perspektiv inte kan användas om syftet för en studie är att 
förstå varför personer handlar på ett visst sätt. Hermeneutik är en inriktning vars fokus 
är att förstå ett visst sammanhang, och inte bara kunna förklara det – att inte vara 
intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas (Hartman, 2004, s. 106). Det är inte 
heller möjligt att mäta dessa uppfattningar, utan dessa förstås genom att sätta sig in i 
den andres perspektiv. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är saker och ting i vår 
omgivning exempelvis inte bara objekt, utan tillskrivs mening av människan. 
Johansson-Lindfors (1993, s 42) menar att detta perspektiv innefattar en aktiv 
människosyn, i den meningen att människan själv skapar och förändrar strukturerna i 
vilka hon verkar i.   
 
Mot bakgrund av detta antar vi således en positivistisk ståndpunkt, då vår studie inte i 
första hand avser att förstå sammanhanget genom egen tolkning. Snarare kan sägas att 
studien avser förklara hur tjänstekvalitén upplevs, i viss mån varför den upplevs som 
den gör, samt det eventuella sambandet mellan tjänstekvalité och psykosocial 
arbetsmiljö. Därtill avser vi att förklara dessa företeelser just genom mätning, vilket ett 
hermeneutiskt perspektiv inte skulle möjliggöra.   
 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Ett deduktivt angreppssätt innebär att testa existerande teorier genom empirisk 
undersökning och kan sägas innefatta sex steg (Bryman, 2013, s. 26). De första tre 
stegen kan sammanfattas med att forskaren utgår från ett teoretiskt underlag, och skapar 
en eller flera hypoteser utifrån detta som sedan testas empiriskt. De sista stegen utgörs 
av att forskaren utifrån resultaten förkastar eller bekräftas hypoteserna och slutligen 
omformulerar de initiala teorierna (Bryman, 2013, s. 26). Det deduktiva angreppssättet 
kan däremot inte alltid sägas följa denna specifika ordningsföljd, till exempel genom att 
forskare ibland ändrar sin syn på teorin efter den empiriska undersökningen (Bryman, 
2013, s. 27). I motsats till den deduktiva processen går ett induktivt angreppssätt ut på 
att forskaren ser teorin som resultatet av empirisk forskning (Bryman, 2013, s. 28). 
Något som vidare beskriver det induktiva angreppssättet är att kunskapen utvecklas 
under forskningsprocessens gång, vilket då innebär att forskningsprocessen inte helt kan 
planeras före den empiriska studien genomförs (Johansson-Lindfors, 1993, s. 58-59). 
Författaren menar vidare att det därmed är viktigt att forskaren i fråga har en öppen 
inställning till de observationer som denne gör under processens gång. 
 
För att förklara vår utgångspunkt gällande vetenskapligt angreppssätt kan det vara 
lämpligt att förklara studiens två beståndsdelar mer detaljerat.  Den första delen, mäta, 
består i att genomföra strukturerade intervjuer med äldre personer som är bosatta på 
särskilda boenden i Umeå. Detta med syfte att mäta deras uppfattning av tjänstekvalitén 
utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. I denna del av studien prövas inte teorin i egentlig 
bemärkelse - teorin kan snarare sägas bidra med grunden från vilken frågorna härrör. 
Teorin kommer därtill att fungera som en referensram gällande som kännetecknar god 
tjänstekvalité i detta sammanhang, mot vilken respondenternas svar kan sedan kan 
ställas. Studiens andra del, sammankoppla, består i att dela ut enkäter till personal på de 
särskilda boenden där intervjuerna genomförs, med syfte att sammankoppla ovan 
nämnda kvalitetsindikatorer med personalens psykosociala arbetsmiljöfaktorer. I denna 
del blir det tydligt att vi testar teori i verkligheten, genom att vi ställer oss frågan om 
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dessa arbetsmiljöfaktorer som vi kommit fram till genom vetenskapliga teorier faktiskt 
är viktiga för personalen för att de ska kunna leverera tjänstekvalité. Figur nedan (Figur 
2) kan ses som en visualisering av vårt arbetssätt genom studien där sista delen, 
åtgärda, består i teorier såväl som förbättringsförslag från personal och boende. I denna 
studie testas därmed inte dessa teorier i och med att vi inte ser någon implementering av 
våra rekommendationer.  
 

 
Mot bakgrund av detta resonemang kan sägas att vår studie främst har en deduktiv 
inriktning. Det finns emellertid element i vår undersökning som kan sägas vara mer 
induktiva. Genom enkätundersökningen som vi gör hos personalen testar vi visserligen 
ett samband utifrån teorier, men inga teorier har hittills befäst ett samband mellan just 
dessa specifika kvalitetsindikatorer och arbetsmiljöfaktorer. Därtill kommer 
respondenterna att få möjlighet att gradera hur viktig en viss arbetsmiljöfaktor är för en 
viss kvalitetsindikator, vilket ger ytterligare ny information om sambandet. Att detta ger 
upphov till nya teorier går knappast att påstå, men dessa delar av undersökningen bidrar 
likafullt till att vår studie kan sägas vara deduktiv med vissa induktiva inslag. 
 

2.5 Litteratursökning, källkritik och litteraturval 
Litteraturen till teorikapitlet i denna studie består främst av vetenskapliga fackgranskade 
artiklar inhämtade från Umeå universitetsbiblioteks söktjänst. Då teorikapitlet kan ses 
bestå av två delar, dels teorier kring tjänstekvalité samt dels teorier kring psykosocial 
arbetsmiljö, har en del sökord samt sökkriterier används vid skapandet av teorikapitlet. 
Både engelska och svenska sökord har används, varför både engelska och svenska 
artiklar utgör grunden för teorikapitlet. Vi har vidare även använt tidigare funna 
artiklars referenslista för att få tips på artiklar och vetenskapliga verk som även kan 
innefattas i vår studie.  
 
Det första avsnittet av teorikapitlet beskriver hur tjänstekvalité kan definieras och mätas 
i olika kontexter. Under ett tidigt stadium i denna litteratursökning fann vi att en studie 
återkom i majoriteten av de artiklar som berörde ämnet tjänstekvalité, vilken var en 
specifik modell för att mäta tjänstekvalité utifrån ett antal dimensioner, 
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985). Denna modell fick stor genomslagskraft, 
vilket föranledde att många av de senare verken haft sin utgångspunkt i idén om 
SERVQUAL och dess dimensioner. Den har dels blivit använd i sin ursprungliga form 
och dels blivit modifierad av olika forskare i studier där kontexten varit annorlunda än 
det traditionella, exempelvis vårdsammanhang. Att modellen och tankarna bakom den 
härrör till 1985 kan föranleda en reflektion kring relevansen av den idag. Vi motiverar 
det faktum att denna modell ändå får så mycket plats i teorikapitlet då den används än 
idag i olika sammanhang (några av vilka vi också lyfter fram). Modellen har emellertid 
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Figur 1. Mät-och åtgärdsmodell. 
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fått en del kritik av andra forskare, som använt grunden men modifierat den till att passa 
deras synvinkel. Denna kritik har vi också valt att lyfta fram då den varit relativt 
omfattande. 
 
I teorikapitlet finns även ytterligare källor som härrör från tidigt 80- och 90-tal och där 
gäller samma princip som för SERVQUAL; dessa verk har blivit citerade i nya artiklar 
men för att undvika felaktigheter och tolkningar har vi alltid valt att gå tillbaka till 
grundkällan. Bland dessa är exempelvis Donabedians verk från 1992, som även det 
citeras än idag och därtill används som ram för mätning av kvalité inom svensk 
äldreomsorg idag. Att dessa studier citeras eller används med modifikation i senare verk 
indikerar således att dessa studier är relevanta än i dag. Samma principer gäller för de 
verk som refereras till under avsnittet om psykosociala arbetsmiljöfaktorer, där vi också 
primärt utgått sån vetenskapliga artiklar, men där en del äldre grundkällor visat sig vara 
böcker. Några exempel på det är verken av Kanter (1977) och Karasek & Theorell 
(1990), och vi valde att använda oss av dessa utifrån samma motivering som ovan - 
verken refererades frekvent i nyare vetenskapliga artiklar, och säkerställde på så vis 
dess relevans idag. Genom att ändå använda grundkällan kunde vi säkerställa att ingen 
felaktig tolkning av verken låg till grund för våra egna slutsatser.   
 
I vissa undantagsfall har andrahandskällor blivit aktuella, då vi inte har lyckats få tag på 
ursprungskällan. Då vi valt att ha med en andrahandsreferens har denna mer haft 
funktionen av att belysa att det inte helt och hållet är författaren till den artikel som i 
första hand refererats som står bakom ett visst citat eller en viss teori. 
Andrahandsreferenserna har använts med försiktighet, och endast i de fall där denna har 
uppkommit i fler än ett fackgranskat verk. 
 
Även om teorikapitlet främst grundar sig i förstahandskällor från vetenskapliga artiklar 
har vi även i viss utsträckning använt oss av annat material. Detta material består i 
huvudsak av rapporter från Socialstyrelsen, som är en statlig myndighet som verkar 
under Socialdepartementet (Socialstyrelsen 1 d, 2016). Socialstyrelsens uppdrag består i 
att “ta fram och utveckla statistik, regler och kunskap till regeringen och till dem som 
arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Socialstyrelsen 1a, 2015). 
Anledningen till att vi valt att ha med en statlig myndighet som källa är att vi behövt 
information, framförallt gällande hur tjänstekvalité inom äldreomsorgen definieras och 
mäts idag, samt vilka lagar och värdegrunder som styr verksamheten. Socialstyrelsens 
publikationer och har också bidragit till vår egen, och förhoppningsvis läsarens, 
förståelse för hur situationen på särskilda boenden i Sverige är idag samt vad som ligger 
till grund för det. Den sistnämnda informationen är också fakta som vi fått reda på 
genom studier som publicerats i fackgranskade tidskrifter, och således har vi inte behövt 
stödja oss på Socialstyrelsens information enbart - denna har snarare fungerat som ett 
komplement. Däremot har vi varit tvungna i huvudsak förlita på oss informationen från 
Socialstyrelsen gällande det kvalitetsarbete som sker idag i form av mätningar och 
eventuella planer för åtgärdande av brister. Vi menar att Socialstyrelsen i detta 
sammanhang kan anses vara en tillförlitlig källa till information, då det är statlig 
myndighet som därmed lyder under offentlighetsprincipen. Å andra sidan är 
Socialstyrelsen en skattefinansierad myndighet med det uttalade syftet att “arbeta för 
att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor” (Socialstyrelsen 1a, 
2015).  
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Mot bakgrund av det kan man tänka sig att det ligger i Socialstyrelsens intresse att 
framställa sin verksamhet på ett fördelaktigt sätt gentemot såväl beslutsfattare som 
allmänheten, som kan ta del av olika publikationer. Den publikation vi främst hämtat 
information från är Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015, som tidigare nämnt 
baseras på resultat från en nationell enkätundersökning som skickas ut till samtliga äldre 
som såväl bor på särskilda boenden som nyttjar hemtjänst. I publikationen finns en del 
som benämns ”tillförlitlighet”, där Socialstyrelsen påtalar att de som faktiskt svarat 
troligtvis är friskare än de som inte svarat, och att dessa således kan vara mer positiva 
(Socialstyrelsen 1b, 2015, s. 62). De påtalar också risken med någon annan hjälper till 
eller fyller i enkäten istället för den äldre, och att enkäten således kan färgas av denne 
“hjälpares” åsikter. Slutligen påtalar Socialstyrelsen också att de som är drabbade av 
demenssjukdom eller andra svåra sjukdomar inte blir representerade, då de inte kan 
fylla i enkäten själv och har svårigheter att få hjälp med detta av någon annan.  I och 
med denna redovisning menar vi att Socialstyrelsen ändå visar på en transparens och ett 
visst mått av självkritik mot det mätinstrument de själva använder och de resultat som 
presenteras, varför vi också anser att de kan sägas vara tillförlitliga i sitt 
tillhandahållande av information. 
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3. TEORI 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att redogöra för vad som utgör en tjänst, och 
mer specifikt vad som ingår i tjänsten äldreomsorg. Vi kommer vidare att diskutera 
begreppet tjänstekvalité och dess definitioner inom äldreomsorgen, och därefter 
beskriva vad som karaktäriserar en tjänsteorienterad organisation, samt vilka aktörer 
som är involverade i ett tjänstemöte. Då en av dessa aktörer är frontpersonalen som 
arbetar i direkt anslutning till de externa kunderna, kommer detta avsnitt även att 
behandla viktiga psykosociala arbetsmiljöfaktorer som kan komma att påverka 
tjänsteutförandet. Avslutningsvis kommer vi även att redogöra för hur tjänstekvalitén 
kan förbättras. 

 
3.1 Vad är en tjänst? 

En tjänst är en process som består av olika aktiviteter eller serier av aktiviteter som 
kunder är helt eller delvis delaktiga i. Vad som är specifik för tjänster är de är 
producerade och konsumerade samtidigt i och med att kunden deltar i 
produktionsprocessen (Grönroos, 2000, s. 46). En del författare hävdar att de 
egenskaper som karaktäriserar en tjänst skiljer sig ifrån de egenskaper som 
karaktäriserar produkter (Zeithaml et al., 1985, s. 33). Diskussion kring skillnaden 
mellan tjänster och produkter inleddes då forskare försökte definiera vad som egentligen 
innebar med begreppet tjänst (Regan, 1963, refererad i Edgett & Parkinson 1993, s. 22), 
där Edgett och Parkinson (1993, s. 22) påstår att dessa tidigare diskussioner har lett till 
fyra typiska egenskaper som särskiljer en tjänst.   
 
Enligt Zeithaml et al. (1985, s. 33) är dessa specifika egenskaper intangibility, 
heterogeneity, inseparability och perishability. Dessa fyra egenskaper förkortas IHIP på 
engelska (Lovelock & Gummesson, 2004, s. 21). Den första egenskapen ”intangibility” 
innebär att en tjänst är att betrakta som immateriella vilket innebär att en konsument 
varken kan ta eller se på tjänsten (Zeithalm et al., 1985, s. 33). Nästa egenskap 
”heterogeneity” innebär att tjänster är svåra att standardisera, vilket i sin tur innebär att 
kvalitén i tjänsten kan variera (Zeithaml et al., 1985, s. 34). Den tredje egenskapen 
”inseparability” innebär att en tjänst produceras och konsumeras samtidigt (Zeithaml et 
al., 1985, s. 33). Slutligen innebär den sista egenskapen ”perishability” att en tjänst inte 
kan lagras för att användas vi ett senare tillfälle utan måste nyttjas samtidigt som den 
tillverkas (Bessom and Jackson, 1975; Thomas, 1978, refererad i Zeithaml et al., 1985, 
s. 34). På senare år har det däremot uppstått en del kritik kring synsättet på IHIP-
egenskaperna (Moeller, 2010, s. 359). Lovelock och Gummesson (2004, s. 32) hävdar 
bland annat att IHIP-egenskaperna inte är möjliga att applicera på alla typer av tjänster 
idag. Detta beror bland annat på att stora förändringar och förbättringar har skett på 
marknaden för tjänster där exempelvis ny teknologi har gjort det möjligt att nyttja en 
tjänst vid ett senare tillfälle vilket således reducerar följderna av de sistnämnda 
”perishability”. Kritiken riktar sig även mot påstående att det bör finnas en skillnad 
mellan hur företag marknadsför produkter och tjänster. Gummesson (1995, refererad i 
Vargo & Luch 2004, s. 328) understryker att kunder idag inte köper varor eller tjänster - 
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Figur 2. Disposition teorikapitlet. 
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de köper ett erbjudande som genererar ett värde för kunden. Av detta påstående går det 
att dra slutsatsen att det idag är svårt att presentera en slutgiltig definition av en tjänst. 
Den mest övergripande förklaringen kan dock ligga i att vare sig du producerar varor 
eller tjänster så är det i slutändan ett värde som ska levereras till kunden - ett värde som 
kunden själv skapar (Grönroos, 2000, s. 3). 
 
Trots att Lovelock och Gummesson (2004) riktar skarp kritik mot IHIP-egenskaperna 
vill vi trots det hävda att dessa egenskaper är möjliga att applicera på tjänsten 
äldreomsorgen. Kunderna kan dels varken ta eller se på tjänsten, och därtill kan den 
vara svår att standardisera. Då själva nyttjandet av tjänsten utgör kundernas liv och 
vardag går det även att hävda att tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Att 
tjänsten skulle vara svår att lagras för att användas vi ett senare tillfälle är även det 
relaterat till denna typ av tjänst då nya behov och tjänstemöten ständigt uppstår. Denna 
typ av tjänst är således minst sagt komplex, vilket kommer att utvecklas ytterligare i 
avsnittet tjänsten äldreomsorg (3.2), där vi att redogöra för vad som karaktäriserar 
tjänsten äldreomsorg inom särskilt boende. 
 

3.2 Tjänsten äldreomsorg, särskilt boende 
I Sverige är äldreomsorgen generellt uppdelat i hemtjänst och vårdhem, där den äldre i 
första hand erbjuds hemtjänst och i sista hand en plats på ett så kallat särskilt boende 
(Stolt et al., 2011, s. 560). Äldreomsorgen i Sverige är framförallt finansierat, reglerat 
och tillhandahållen av den offentliga sektorn (Stolt et al., 2011, s. 561). För kundernas 
del innebär offentlig sektors tjänster att kollektivet betalar för tjänster som inte alltid 
nyttjas av alla, och på samma sätt finns det tjänster där individen som tar del av tjänsten 
betalar lite eller ingenting alls (Donnelly et al., 2006, s. 95). I Sverige har alla rätt till 
äldreomsorg oavsett inkomst, försäkring eller övriga personliga omständigheter (Stolt et 
al., 2011, s. 561). 
 
Kommunens ansvar gällande tjänsten särskilt boende regleras av såväl Socialtjänstlagen 
som Hälso-och sjukvårdslagen (Westlund, 2008, s, 72). Författaren påtalar att det finns 
en tydlig skillnad mellan vård och omsorg, där Socialtjänstlagen reglerar omsorgen av 
de boende och Hälso-och sjukvårdslagen den medicinska vården. Enligt 
Socialtjänstlagen, 5 kapitlet 4 §, ska omsorgen av de äldre inriktas på att dessa ska få 
känna välbefinnande och leva ett värdigt liv, samt få bo under trygga förhållanden och 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SOL 2001:453). Westlund 
(2008, s. 72) lyfter därtill att området omsorg inkluderar olika insatser så som hjälp med 
matning, förflyttningar, personlig hygien, av- och påklädning samt tvätt och städ. På ett 
särskilt boende är det också så kallad heldygnsomsorg, vilket innebär att boendet är 
bemannat dygnet runt.  Inom området medicinsk vård inkluderas exempelvis behandling 
av trycksår, balans-och gångträning, att lägga om sår, ge smärtlindring samt att sköta 
kateter. Dessa insatser utförs i regel av läkare eller sjuksköterska, och när det gäller 
rehabilitering har arbetsterapeut eller sjukgymnast huvudansvaret. Inom äldreomsorgens 
boenden är kunden är ständigt beroende av tjänsteleverantören, och tjänsten kommer 
därtill förmodligen kommer att pågå resten av livet (Saliba & Schnelle, 2002, s. 1421). 
Detta ständiga beroende lyfts även i en publikation från SKL (2011, s 24), där det 
konstateras att de äldre personerna som bor på särskilt boende klarar inte sin vardag 
själv utan är beroende av andra och således hur dessa klarar sina arbetsuppgifter. 
Tjänsten särskilt boende karaktäriseras således av en beroendeställning för kunden 
gentemot tjänsteutföraren, ett faktum som blir än mer påtagligt inom Umeå kommun där 
det endast existerar en privat aktör som alternativ till kommunen gällande platser på 
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särskilt boende (Umeå kommun 1, 2016). Detta avsnitt har behandlat vad som ingår 
tjänsten särskilt boende, samt vilka lagar och värdegrunder som ska säkerställa kvalitén 
på denna tjänst. I nästa avsnitt (3.3) kommer således begreppet tjänstekvalité att 
utvecklas genom att lyfta olika perspektiv och definitioner på vad det innebär, samt hur 
det kan mätas. 

 
3.3 Vad är tjänstekvalité? 

I mer än 25 år har forskare publicerat modeller för tjänstekvalité, där många av dessa 
modeller har präglat varandra och bidragit till nya observationer inom detta 
forskningsområde (Prakash & Mohanthy, 2013, s. 1055). Forskningen kring 
tjänstekvalité handlar i huvudsak om olika metoder för att mäta och på så vis förbättra 
kvalitén på en tjänst. De modeller som utvecklats för att mäta tjänstekvalité utgår i regel 
från olika dimensioner med tillhörande kriterier som ska uppfyllas för att tjänsten ska ha 
anses vara av god kvalité (Prakash & Mohanthy, 2013). Följande avsnitt kan sägas vara 
en litteraturöversikt som behandlar de mest använda modellerna, samt kritiken mot 
dessa och slutligen perspektiv på tjänstekvalité inom äldreomsorgen. 
 

3.3.1 Traditionella tjänstekvalitetsmodeller 
Tjänstekvalitetsmodeller har för avsikt att öka förståelsen för hur kvalitén på 
organisationen som helhet kan förbättras, inklusive den specifika tjänsten som 
organisationen erbjuder sina kunder (Seth et al., 2005, s. 914). Det finns två generella 
perspektiv inom tjänstekvalitet, det nordiska och det amerikanska perspektivet (Prakash 
& Mohanthy, 2013, s. 1051). Det nordiska perspektivet står författaren Grönroos för 
(1982; 1984, refererad i Prakash & Mohanthy, 2013, s. 1051). Enligt Grönroos (1984, s. 
39) kan kundens upplevelse av tjänstekvalité delas upp i en funktionell och en teknisk 
dimension, där den tekniska kan sägas behandla vad kunden får och den funktionella 
hur kunden får tjänsten levererad. Den senare är svår att mäta eftersom upplevelsen är 
av service är subjektiv, medan den tekniska dimensionen kan mätas på ett mer objektivt 
sätt (Grönroos, 1984, s. 39).  Enligt Grönroos (1984, s. 39) finns också en tredje 
dimension som kan spela in på den upplevda tjänstekvalitén, vilket är företagets image. 
Denna dimension är ett resultat av hur kunden uppfattar företaget, vilket i sin tur främst 
grundar sig i hur kunden uppfattar tjänsten som helhet, alltså en kombination av de 
tekniska och funktionella dimensionerna. Andra faktorer som kan påverka hur kunden 
uppfattar företaget är exempelvis traditionell marknadsföring och word-of-mouth. 
Företagets image spelar stor roll kundens förväntningar av tjänsten. Detta är av stor vikt 
då kundens förväntningar ställt mot hur kunden faktiskt uppfattar tjänsten är vad som 
avgör kundens upplevelse av tjänstekvalitén (Grönroos, 1984, s. 39). 
 
Det amerikanska perspektivet härstammar från Parasuraman et al. (1988, refererad i 
Prakash & Mohanthy, 2013, s. 1051). Enligt Parasuraman et al. (1985, s. 46) är den 
upplevda tjänstekvalitén beroende av skillnaden mellan kundens förväntning och dennes 
faktiska uppfattning av tjänsten. Gällande definitionen av begreppet förväntningar så 
menar författarna att detta ska tolka som vad kunden önskar och vill ha, snarare än vad 
kunden tror att tjänsteutföraren kommer att leverera (Parasuraman et al., 1985, s. 17). 
Hur kunden förväntar sig att tjänsten kommer att bli påverkas av bland annat 
marknadsföring, word-of-mouth, personliga behov samt tidigare erfarenheter 
(Parasuraman et al., 1985, s. 49). Att organisationen har en korrekt bild av vad kunderna 
förväntar sig är därför viktigt enligt detta perspektiv för den upplevda tjänstekvalitén, 
om det organisationen tror att kunderna förväntar sig skiljer sig från vad de egentligen 
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förväntar sig kommer tjänstekvalitén att påverkas negativt (Berry et al., 1988, s. 37). 
Enligt Parasuraman et al. (1985, s. 47) använder kunden sedan bedömningskriterier för 
att avgöra vad dennes förväntning och slutligen uppfattning av tjänsten är. Dessa 
bedömningskriterier är materiella bevis, tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran och empati. 
Parasuraman et al. (1985, s. 46) hävdar dessutom att dessa kriterier är applicerbara på 
alla olika typer av tjänster då kunder anses använda liknande bedömningskriterier 
oavsett tjänst. 
 
Samma författare utvecklade därefter mätinstrumentet SERVQUAL för att mäta 
tjänstekvalité där kunden ska besvara två enkäter bestående av 22 påståenden vardera, 
som sedan ska graderas enligt en sju-gradig skala (Parasuraman et al., 1988, s. 23). 
Påståendena är utformade utefter de fem bedömningskriterierna (Parasuraman et al., 
1988). Kunderna ska besvara hur de anser att en tjänst av denna typ ska utföras och 
sedan hur de upplever att företaget förhåller sig till dessa påståenden (Parasuraman, 
1985). I samband med detta instrument används den så kallade Gap-modellen 
(Parasuraman et al., 1985). Då SERVQUAL-instrumentet mäter skillnaden mellan 
kundens förväntning och dennes uppfattning av tjänsten uppstår ett gap som vidare 
påverkar den upplevda tjänstekvalitén (Parasuraman et al., 1985, s. 44). Ju större 
differensen är i svaren mellan förväntning och uppfattning av tjänsten, desto större blir 
gapet. Gap-modellen har för avsikt att belysa dessa gap samt ge förslag på hur dessa gap 
ska stängas. 
 

3.3.2 Kritiken mot de traditionella perspektiven 

Det finns däremot författare som är kritiska till synsättet att den upplevda 
tjänstekvalitén ska bero på skillnaden mellan kundens förväntning och dennes faktiska 
uppfattning av tjänsten. Författarna Cronin och Taylor (1992) hävdar att för att bedöma 
kvaliteten på en tjänst är det tillräckligt att endast uppskatta kundens uppfattning av 
utförandet av tjänsten, det vill säga att det inte är nödvändigt att analysera skillnaden 
mellan förväntningar och den faktiska uppfattningen. Detta synsätt är kallat 
“performance-only” och utgår även de ifrån de ovan nämnda bedömningskriterierna 
materiella bevis, tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran och empati (Cronin & Taylor, 
1992, s. 58). Författarna Carillat et al. (2007, s. 475) menar att detta synsätt förutsätter 
att respondenterna automatiskt jämför uppfattningen kring utförandet av tjänsten med 
förväntningen på hur tjänsten ska utföras när kunderna ska bedöma tjänsten och att 
därigenom blir alltså mätningen av förväntningar för sig onödig. Ur detta synsätt har 
författarna Cronin och Taylor (1992, s. 58) tagit fram en modell som kallas 
SERVPERF.  
 
Modellen innebär att endast en av listorna från SERVQUAL-modellen används, där 
kundens upplevelser och känslor kring tjänstens utförande står i centrum. Detta innebär 
att listan med de påståendena som rör förväntningarna inte finns med i denna 
bedömningsmodell. Medan SERVQUAL mäter både förväntningar och uppfattningen 
om utförandet av tjänsten, mäter SERVPERF alltså endast det sistnämnda. Som tidigare 
nämnt anser Carillat et al. (2007, s. 475) att kundernas förväntningar på tjänsten är 
inkluderat i deras uppfattning av densamma. Cronin och Taylor (1992) fann att deras 
mått på tjänstekvalitet faktiskt genererade ett mer tillförlitligt resultat än SERVQUAL. 
SERVPERF-modellen får också stöd av flera forskare (Mahmoud & Khalifa, 2015, s. 
344). Under senare år har forskare modifierat denna modell och den har bland annat 
används för att mäta kvalitén för högre utbildningar, där studier även visat att 
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SERVPERF är ett bättre mått att använda än SERVQUAL inom detta forskningsområde 
(Brochado, 2009 s. 185).   
 
Även andra författare har kritiserat gap-modellen och SERVQUAL-instrumentet (Seth 
et al., 2005, s. 933). Bland dessa är Dagger (2007), Teas (1993) och Philip och Hazlett 
(1997). De sistnämnda författarna har utvecklat en modell i syfte att hantera de problem 
som kan uppstå vid användandet av SERVQUAL-modellen. De menar att det dels krävs 
mer tjänstespecifika dimensioner samt att dessa dimensioner bör prioriteras olika 
beroende på hur pass viktiga de är för kunden. De redogör även för förekomsten av en 
kombinerad skala för att mäta kundens förväntningar och uppfattningar (Philip & 
Hazlett, 1997, s. 273). Författarnas modell har en hierarkisk struktur som visar att varje 
tjänst består av tre grundläggande, delvis överlappande, områden, där dessa områden 
består av attribut som även kan översättas till organisationens inputs, outputs och 
processer. I denna modell kallas dock dessa attribut för nyckelattribut, kärnattribut och 
yttre attribut (Philip & Hazlett, 1997, s. 272). Nyckelattributen avser utfallet av tjänsten, 
det vill säga slutprodukten - vad kunden tror sig erhålla av tjänsten. Dessa attribut 
återfinns högst upp i pyramiden och anses vara den största anledningen till att kunder 
väljer en specifik organisation (Philip & Hazlett, 1997, s. 273). Kärnattributen omfattar 
de processer och personer som kunden måste interagera med för att nå nyckelattributen. 
De yttre attributen avser slutligen att bidra med det lilla extra till tjänstemötet för att 
göra själva upplevelsen av tjänsten till en fröjd för kunden (Philip & Hazlett, 1997, s. 
274). 
 
Det är organisationen själv som ska ta reda på vilka tjänstespecifika attribut som finns 
inom dessa tre områden genom att analysera tjänsten samt levererandet av tjänsten 
(Philip & Hazlett, 1997, s. 275-277). Frågor relaterade till dessa attribut tas sedan fram 
av organisationen och kunderna ska slutligen ange till vilken grad de anser att dessa 
attribut är uppnådda (Philip & Hazlett, 1997, s. 278). Med andra ord är syftet med denna 
modell att fungera som ett ramverk för att utvärdera tjänstekvalitén inom en specifik 
organisation för en specifik tjänst, där de dimensioner som är mest relevant för just den 
specifika tjänstens tas i anspråk (Philip & Hazlett, 1997, s. 281). 
 
Ovan avsnitt har varit en sammanfattning av det traditionella perspektivet på 
tjänstekvalité och hur denna kan mätas. Kritik som framförts av bland annat Cronin & 
Taylor (1992) menar att det inte är relevant att mäta förväntningar, då dessa kan sägas 
ingå i kundens totala uppfattning av tjänsten. Detta argument stöds även av Philip & 
Hazlett (1997), som därtill lyfter att de dimensioner som Parasuraman et al. (1985) har 
utvecklat är alltför generiska och för att kunna mäta tjänstekvalité på ett tillförlitligt sätt 
är det nödvändigt att anpassa attribut till tjänstens kontext. Detta är ett perspektiv vi 
tagit fasta på och för att få en tydligare koppling till vårt studieobjekt kommer vi nedan 
att gå igenom olika perspektiv på tjänstekvalité inom äldreomsorgen. 

 

3.3.3 Tjänstekvalité inom äldreomsorgen 
Enligt Donabedian (1992, s. 247) finns det två huvudområden för att hantera kvalitén 
inom vården, en teknisk del och en social del. Till den tekniska vården hör medicinsk 
vetenskap samt teknologin, och den sociala delen omfattar interaktionen mellan 
tjänsteleverantören och kunden (Dagger et al., 2007, s. 125). Donabedian har även tagit 
fram en tredimensionell modell för tjänstekvalitén som ofta dyker upp i ett 
vårdsammanhang (Stolt et al., 2011, s. 562). Den första dimensionen, struktur, mäter 
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förutsättningarna för vården och använder indikatorer så som exempelvis anställda per 
patient, skick på byggnader, anställdas utbildningsnivå och så vidare. Processen 
omfattar mötet mellan patienten och personalen där indikatorerna exempelvis kan vara 
vilka medicinska tester används, om användning av olämpliga läkemedel förekommer 
samt huruvida generella riktlinjer efterföljs. Den sistnämnda dimensionen, utfallet, 
omfattar indikatorer som bland annat dödlighet, trycksår och patienttillfredsställelse 
vilka alltså belyser konsekvenserna av den vård som har utförts (Stolt et al., 2011, s. 
562). Denna studie kommer framförallt beröra dimensionen utfall, då vi avser att mäta 
de boendes nöjdhet (det vill säga patienttillfredsställelsen) gällande olika indikatorer så 
som bemötande, upplevd trygghet samt upplevd trivsel. Vidare kommer studien att 
inriktas på den sociala delen av vården, det vill säga interaktionen mellan 
vårdpersonalen och den boende. Detta fokus innebär således att själva tjänstemötet och 
de kvalitetsaspekter som är viktiga i detta möte kommer att stå i centrum.  
 
Anledningen varför det är viktigt att kunna mäta kvalitén inom äldreomsorgen kan 
tänkas bero på att detta är en väldigt unik tjänst. För det första är kunden kraftigt 
beroende av tjänsteleverantören och för det andra kommer tjänsten mest troligt att fortgå 
hela livet ut (Saliba & Schnelle, 2002, s. 1421). Därför har Socialtjänsten i Sverige 
arbetat fram specifika kvalitetsindikatorer för att mäta kvalitén inom äldreomsorgen. 
Även Roestgaard & Thorgaard (2007), Koren (2010), Robichaud et al. (2006) samt 
Harrefors et al. (2007) har sammanställt indikatorer eller dimensioner som beskriver en 
god tjänst inom äldreomsorgen. Samtliga dessa indikatorer och dimensioner kommer att 
presenteras mer utförligt här nedan. De kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen har 
arbetat fram avser för tjänstekvalitén inom särskilda boenden och omfattar totalt 11 
stycken, vilka grundar sig på tidigare undersökningar gällande vilka kvalitetsmått som 
anses vara de viktigaste enligt äldre, vårdpersonal, kommunala vårdchefer samt 
anhöriga (NBHW, 2008, refererad i Stolt et al., 2010, s. 563). Dessa 11 
kvalitetsindikatorer är trygghet, bemötande, tillräckligt med tid, hänsyn till åsikter och 
önskemål, trivsamma gemensamma utrymmen, trivsamt utomhus, maten, måltidsmiljön, 
sociala aktiviteter, möjlighet till utomhusvistelse och möjlighet att påverka tiderna 
(Socialstyrelsen, 2014). Stolt et al. (2007, s. 563) har därtill utgått från Socialstyrelsens 
kvalitetsindikatorer som togs fram 2008, och använder dessa för att jämföra skillnaden i 
kvalitet mellan privat och offentligt styrd äldreomsorg.  
 
De kvalitetsindikatorer som Stolt et al. (2007) presenterar i sin studie är delaktighet, 
antalet personal per boende, grundläggande kompetenser, avancerade kompetenser, 
andelen heltidsanställda, personalomsättning, andelen timanställda, andelen med delat 
boende, andelen med eget boende, måltidsalternativ, nattlig fasta och slutligen andelen 
enhetschefer per boende. Författarna mäter sedan kvalitén genom att ta fram uträkningar 
utifrån dessa 12 kvalitetsindikatorer, där det även framkommer att dessa indikatorer 
endast mäter processen och strukturen av tjänsten och inte utfallet (Stolt et al., 2007, s. 
563). Att maten, särskilt matalternativ, skulle vara ett viktigt inslag stöds även av en 
studie av Hartwell och Edwards (2003, s. 136) som påvisar att patienter på ett sjukhus 
betygsatte presentationen, smaken, temperaturen samt nöjdhet generellt högre då de fick 
möjlighet att välja av olika matalternativ. Att just kontinuitet, personalens kompetens, 
delaktighet och sociala relationer skulle spela en central roll enligt de äldres perspektiv 
på tjänstekvalitén är även bekräftat i en dansk studie som utfördes 2007 (Roestgaard & 
Thorgaard, 2007, refererad i Stolt et al., 2010, s. 563). 
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I USA påbörjades i början av 1980-talet ett kulturellt skifte mot en mer personcentrerad 
vård (Koren, 2010, s. 1). Enligt detta synsätt ska äldreomsorgen förbättras genom 
införandet av sex principer som ska bidra till att äldreboendena inte längre ska upplevas 
och drivas som vårdinrättningar utan mer som personcentrerade hem (Koren, 2010, s. 1-
2). Dessa sex principer är framtagna i samarbete med den samlade expertisen hos 
berörda aktörer, samt representanter för konsumenter och olika branschorganisationer. 
Enligt dessa sex principer ska det vara ett större fokus på de boendes självbestämmande, 
hemtrevlig atmosfär, nära relationer, öka anställdas befogenheter att ta egna beslut, 
decentralisera beslutsfattandet och införa kvalitetsförbättringsprocesser. Resultatet av 
detta kulturella skifte blev bland annat det som idag kallas Green House, vilket är ett 
vårdhemskoncept där dessa sex nyckelelement står i centrum (Koren, 2010, s. 3). 
Vårdhemmen utgörs av mindre grupphem med maximalt 12 boenden, där vården utförs 
av certifierade vårdbiträden (CNAs) med större ansvarsområden vilket innebär att de 
även utför sysslor så som matlagning, tvätt, personlig omvårdnad, habilitering samt 
aktiviteter för att allmänt främja livskvalitén (Loe & Moore, 2012, s. 756). 
 
Det första Green House-konceptet startades i Tupelo, Mississippi där de första 
personerna flyttade in under 2003 (Cutler & Kane, 2009, s. 309-310). Detta Green 
House omfattade totalt fyra hus, där personer med betydande demens placerades i de två 
första husen (Cutler & Kane, 2009, s. 310). I en studie av Kane et al. (2007) 
uppskattades livskvalitén för de personer som var bosatta på Green House-boendet. 
Studien utgick från 11 domäner av livskvalité vilka var fysisk komfort, funktionell 
kompetens, integritet, värdighet, meningsfulla aktiviteter, relationer, självständighet, 
matglädje, välbefinnande, säkerhet samt individualitet (Kane et al., 2007, s. 834). I 
studien tillfrågades boenden och den upplevda kvalitén på två mer traditionella 
boendeformer jämfördes med den upplevda kvalitén på ett Green House-boende (Kane 
et al., 2007, s. 833). I studien framkom det att de personer som var bosatta på ett Green 
House-boende generellt sett var mer nöjda än de som var bosatta på de två jämförande 
boendena, samt att de sammantaget upplevde en bättre livskvalité (Kane et al., 2007, s. 
837). 
 
Övriga studier har också visat på ökad upplevd livskvalité hos de boende inom dessa 
typer av personcentrerade vårdhem, men även ökad nöjdhet bland de anställda med 
minskad personalomsättning som följd (Koren, 2010, s. 3). Omvårdnaden i sig inom 
dessa vårdhem präglas av fler sociala och meningsfulla aktiviteter och har ett större 
fokus på de boendes och personalens individualitet (Loe & Moore, 2012, s. 756). Detta 
personcentrerade vårdhemskoncept kan sägas fokusera på att förbättra livskvalitén inom 
äldreomsorgen genom att skapa en hemlik atmosfär. Därmed vill vi hävda att betydelsen 
av livskvalité i detta avseende kan likställas med begreppet tjänstekvalité då tjänsten i 
sin helhet utgör den boendes vardag under dygnets alla timmar. Utifrån det 
resonemanget är tjänstens upplevda kvalité det som avgör den boendes upplevda 
livskvalité, varför vi menar att detta koncept är relevant att lyfta i kategorin 
tjänstekvalité inom äldreomsorgen. Vidare konstaterar Day et al. (2000, 407) att när det 
kommer till den fysiska miljön på vårdhem har en hemtrevlig miljö visat sig vara 
fördelaktig för välmående för personer med demens, då de bland annat upplevs som 
mindre aggressiva och att de lider av mindre ångest. Vilket ytterligare betonar 
relevansen i de principer som ligger bakom detta vårdhemskoncept. 
 
För att återgå till de mer traditionella vårdhemskoncepten har Robichaud et al. (2006) 
identifierat 11 kvalitetsindikatorer för livskvalitén inom äldreomsorgen. I studien 



 
 

20 

intervjuades 19 äldre personer bosatta på vårdhem och deras anhöriga om vilka aspekter 
som de ansågs viktigast inom ramen för deras omvårdnad och omsorg (Robichaud et al., 
2006, s. 248). De tre viktigaste indikatorerna för livskvalité var att behandlas med 
respekt, upplevd kompetens samt delaktighet i relationer (Robichaud et al., 2006). De 
övriga kvalitetsindikatorerna var fortsättningsvis enkel åtkomst till privat rum samt 
extra utrymmen, känsla av medkänsla och affektivt stöd, att kunna upprätthålla en roll i 
samhället, sociala interaktioner (ha roligt med andra), behålla känsla av kontroll, inte 
uppleva finansiella begränsningar, stabilitet i personalen samt tillgång till hobbies och 
fritidsaktiviteter (Robichaud et al., 2006, s. 248). Denna lista är dessutom presenterad i 
kronologisk, fallande ordning.  
 
I en studie med avsikt att förbättra kvalitén på vården och omsorgen inom 
äldreomsorgen i Danmark framkom att det, genom en intervjustudie, att de äldre hade 
en önskan om att bli mer involverade i beslut som rörde boendet samt att de upplevde 
att personalen hade för lite tid att sitta ner och samtala (Andersen & Bilfeldt, 2015, s. 
29). Denna förbättringsstudie resulterade i att en boenderepresentant dels fick möjlighet 
att närvara vid nyrekryteringsmöten samt att det infördes månadsvisa möten på varje 
avdelning där de boende fick delta och generella vardagsproblem togs upp (Andersen & 
Bilfeldt, 2015, s. 30). 
 
Även i Sverige har forskare tagit fasta på de äldres åsikter om vården och omsorgen 
som tjänsten äldreomsorg innefattar. I en svensk studie intervjuades 24 äldre personer 
som ännu inte hade blivit placerade på ett vårdhem (Harrefors et al., 2007). I denna 
studie skulle respondenterna besvara frågor om deras uppfattning av tjänsten 
äldreomsorg, och i synnerhet deras uppfattning av vårdhem (Harrefors et al., 2007). I 
studien framkom det bland annat att i det fall respondenterna skulle bli för sjuka för att 
bo kvar hemma vill de bli placerade på ett vårdhem, då detta skulle generera mer 
säkerhet för dem (Harrefors et al., 2007, s. 356). De påpekade även vikten av att bli 
omhändertagen av kompetent personal som skulle känna till deras önskemål och krav 
för omvårdnaden (Harrefors et al., 2007, s. 356). Fortsättningsvis uttrycktes inte bara en 
oro för att bli lämnade ensamma och behöva vänta på att personalen skulle komma och 
hjälpa dem i svåra situationer, utan det uttrycktes även en rädsla för att bli isolerad och 
utesluten ur samhället den dagen då de skulle bli placerade på ett vårdhem (Harrefors et 
al., 2007, s. 356). Men det absolut viktigaste för dessa äldre personer var att de 
fortfarande skulle bli sedd som en unik individ samt bli behandlad med respekt och 
värdighet (Harrefors et al., 2007, s. 357). 
 
I tabellen nedan har vi sammanställt alla dessa ovan nämnda indikatorer, det vill säga de 
områden som undersöks för att mäta kvalitén inom äldreomsorgen. I majoriteten av 
studierna har i regel intervjuer använts för att mäta den upplevda tjänstekvalitén, där de 
inledningsvis har utgått ifrån respektive indikator vid skapandet av frågorna 
(Socialstyrelsen, 2014; Kane et al., 2007; Robichaud et al., 2006; Harrefors et al., 2007; 
Andersson & Bilfeldt, 2015). Socialstyrelsen, å andra sidan, mäter tjänstekvalitén 
genom att använda enkäter för att uppskatta nivån på dessa kvalitetsindikatorer - dessa 
mäter alltså resultatet av tjänsten. Enkätundersökningen genomförs årligen och den 
nationella svarsfrekvensen för 2015 års enkätundersökning på särskilda boenden var 55 
% (Socialstyrelsen 1b, 2015, s. 64). Respondenten fick i 22 % av fallen hjälp av någon 
annan, och i 66 % av fallen var enkäten besvarad av någon helt annan än respondenten 
själv (Socialstyrelsen 1b, 2015, s. 68). 
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Tabell 1. Sammanfattning valda kvalitetsindikatorer. 

Fysisk miljö KI-1. Trivsamma gem. 
Utrymmen 
KI-2. Anpassade gem. utrymmen 
KI-3. Trivsamt utomhus 
KI-4. Anpassat utomhus 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 

Måltider KI-5. Uppfyller önskemål 
KI-6. Trivsam måltidsmiljön 

Socialstyrelsen (2014) 
Roestgaard & Thorgaard 
(2007) 
Kane et al. (2007) 

Aktiviteter KI-7. Gemensamma aktiviteter 
KI-8. Individuella aktiviteter 
KI-9. Vistas utomhus 

Socialstyrelsen (2014) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 

Trygghet KI-10. Känna sig trygg Socialstyrelsen (2014) 
Kane et al. (2007) 
Harrefors et al. (2007) 

Interaktioner KI-11. Bemötande 
KI-12. Tillräckligt med tid 
KI-13. Goda relationer personalen 
KI-14. Goda relationer med andra 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 
Harrefors et al. (2007) 

Självbestämmande 
 

 

KI-15. Individuella önskemål 
KI-16. Möjlighet att påverka tider 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 
Harrefors et al. (2007) 

 
Det framgår däremot en tydlig samstämmighet mellan de olika perspektiven på kvalité 
som är presenterade ovan. De indikatorer som varit återkommande valts ut för att ligga 
till grund för denna studies mätning av tjänstekvalitén. Utöver dessa har ytterligare 
aspekter på kvalité lyfts fram, som inte nödvändigtvis är återkommande men som kan 
anses vara viktiga för helhetsbedömningen av kvalitén (Koren, 2010; Kane et al., 2007; 
Robichaud et al., 2006; Harrefors et al., 2007). Mot bakgrund av detta har vi därför valt 
att inkludera även dessa kvalitetsindikatorer då vi anser att de kan fylla viktiga gap i den 
mätmetod som används idag. Bland dessa finns exempelvis förekomsten av, och 
kvalitén på, relationer till personalen samt relationer mellan de boende. En annat viktigt 
kvalitetsmått är också att de personer som flyttar in på särskilda boenden blir 
behandlade som en unik individ, som den person han eller hon är och inte som en del i 
ett kollektiv där alla förväntas tycka om samma mat, samma aktiviteter och samma 
bemötande. Som ovan nämnt kommer denna studie att ha ett fokus på den sociala delen 
av vården. Men enligt vad som är presenterat i modellen här nedan finns även 
indikatorer så som den fysiska miljön samt måltider. Anledningen varför vi har valt att 
inkludera även dessa i denna studie beror på att enligt de studier som har presenteras här 
ovan så är dessa två aspekter ständigt återkommande. Studierna har därmed visat att den 
fysiska miljön samt måltider är viktiga att inkludera för att få ett helhetsintryck av 
tjänstekvalitén för denna tjänst.  
 
Som ovan nämnt är upplevelsen av denna tjänst mycket beroende av personalen. 
Personalen är en förutsättning för att tjänsten ska kunna levereras på ett bra sätt 
(Grönroos 2000, s. 307). Endast när organisationen ger sina anställda en god service, är 
de möjligt för dem att leverera god service till kunderna (Grönroos, 1988, s. 38). I nästa 
stycke kommer vi därför att beskriva hur en organisation som arbetar efter detta sätt är 
uppbyggd och därmed klargöra för relationen mellan tjänstekvalitén och personalens 
upplevda arbetsmiljö. 
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3.4 Tjänstekvaliténs koppling till arbetsmiljö 
De företag som har kunden i fokus placerar denna högst upp i organisationen, följt av 
frontpersonalen, mellancheferna (supportfunktionerna) och sist den högsta ledningen 
(Kotler et al., 2000, s. 23). Frontpersonalen är placerade direkt under kunderna då dessa 
är den näst viktigaste beståndsdelen efter kunderna (Kotler et al., 2000, s. 22). Detta 
kallas för en tjänsteorienterad organisationsstruktur. Denna struktur belyser det faktum 
organisationens framgång avgörs i tjänstemötet mellan frontpersonalen och kunden 
(Grönroos, 2000, s. 305). Bilden nedan illustrerar detta. 
 

 
I detta sammanhang är de personer som bor på särskilda boenden de externa kunderna, 
som således är mottagare av den tjänst som kommunen erbjuder. Att se till så de boende 
är tillfredsställda med den tjänst som erbjuds samt att möta de boendes önskemål är med 
andra ord organisationens yttersta syfte och detta bör därför vara Umeå kommuns 
främsta prioritering inom äldreomsorgens verksamhet. De som har närmast kontakt med 
de boende, är utifrån modellen ovan, frontpersonalen som i detta fall utgörs av 
vårdbiträden och undersköterskor. Personalens syfte är i denna kontext att ge de boende 
den vård och omsorg som de behöver, de boendes önskemål ska med andra ord stå i 
centrum för den vård och omsorg som sedan erbjuds. Fortsättningsvis kommer vi att 
benämna de externa kunderna som de boende och de interna kunderna för personalen. 
 
I en tjänsteorienterad organisation spelar således frontpersonalen en avgörande roll. 
Som ovan nämnt befinner sig dessa i direkt anslutning till de externa kunderna och 
påverkar därför levererandet av tjänsten i allra högsta grad (Grönroos, 2000, s. 307; 
Parasuraman et al., 1985, s. 45; Hartline, 2000, s. 35). Personalen kallas i vissa fall för 
de interna kunderna för att tydliggöra att dessa bör betraktas som lika viktiga som de 
externa kunderna (Grönroos, 2000, s. 307). Personalen är med andra ord en viktig del av 
organisationen och dessa behöver ett bra stöd från mellancheferna att kunna leverera 
och utföra tjänsten på ett tillfredsställande sätt. Om de interna kunderna istället 
behandlas dåligt kan kvalitén på den tjänst som levereras att bli lidande. Brunetto et al. 
(2013, s. 2787) beskriver att då organisationen behandlar sina medarbetare på ett bra 
och respektfullt sätt, leder det till att medarbetarna arbetar hårdare för att uppnå högre 
effektivitet inom organisationen. Studier har därtill visat att medarbetare som upplever 
sig ha ett organisatoriskt stöd är även mer engagerade i sitt arbete, och engagerade 
medarbetare har en mer positiv attityd och ett mer positivt beteende gentemot 
organisationen (Saks, 2006, s. 613). Enhetscheferna inom äldreomsorgen representerar 
mellancheferna i modellen ovan.  
 
Dessa mellanchefer som arbetar närmast personalen, även kallat första linjens ledare, 
har direkt påverkan på personalens arbete och därmed även vårdkvalitén (Abdelrazek et 
al., 2010, s. 736). De har även stor inverkan på personalens jobbtillfredsställelse, 

Figur 3. En tjänsteorienterad organisation. 
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produktivitet samt hur engagerade de upplever sig vara i organisationen (Chiok Foong 
Loke, 2001, s. 198). Engagerade medarbetare är mer produktiva (Bedarkar & Pandita, 
2013, s. 107) och då medarbetare upplever en hög arbetstillfredsställelse presterar även 
bättre (Gountas et al., 2013, s. 1554), varför dessa faktorer är viktiga för organisationer 
att fokusera på. Chiok Foong Loke’s argument (2001, s. 198) stöds även av Malloy och 
Penrase (2010, s. 716) som menar att chefer, inom omsorgssektorn, därmed har ett 
ansvar att skapa en arbetsmiljö som har positiv inverkan på såväl arbetsgruppen som 
individen och som också bidrar till att patienten får en sammantaget god upplevelse av 
vården. Studier har visat att arbetsmiljön inom sjukvården påverkar de anställdas 
förmåga att leverera hög kvalité samt säker vård till patienter (Page, 2004, refererad i 
Rathert et al. 2009, s. 334). Ett positivt arbetsklimat som är avslappnat, vänligt, 
stöttande och innovativt bidrar till att de anställda har en mindre negativ attityd 
gentemot organisation och upplever lägre nivåer av stress (Viitala et al., 2015, s. 615). 
Känsla av stress uppstår då tiden som är avsedd för att utföra en viss mängd arbete 
upplevs som ej tillräcklig (Kristensen et al., 2004, s. 308).  
 
Hög tidspress, hög arbetsbelysning, ogynnsamma arbetsförhållanden tillsammans med 
problematiska arbetsscheman samt känslomässigt krävande interaktioner kan resultera i 
en stark känsla av utmattning (Demerouti et al., 2000, s. 460-461), vilket rapporterades 
av sjuksköterskor. Bakker et al. (2003, s. 352) har visat på ett positivt samband mellan 
krav och utbrändhet, där utbrändhet generellt kan definieras som ett syndrom av 
utmattning, personlighetsförändring samt upplevd minskad effektivitet eller prestation 
på arbetet (Maslach et al., 1996, refererad i Bakker et al., 2003, s. 343). Upplevd 
utbrändhet kan i sin tur leda till ökad frånvaro band personalen vilket slutligen påverkar 
organisationen som sådan (Bakker et al., 2003, s. 344). Det har dessutom visat sig att 
personer som arbetar inom yrken som återkommande hanterar andra människors behov, 
problem samt lidande är särskilt mottagliga för utbrändhet, då dessa yrken i regel både 
är mer präglade av stress samt mer känslomässigt krävande på grund av detta 
(Demerouti et al., 2000, s. 455). Att bland annat minska tidspressen samt öka 
medarbetarnas inflytande över beslut i arbetet har visat sig vara viktigt för att lyckas 
rekrytera samt behålla personal inom den svenska äldreomsorgen, vilket är viktigt för 
lyckas möta dagens samt framtidens behov av personal inom denna yrkeskategori 
(Josefsson et al., 2007, s. 80). Att därtill även förbättra förutsättningarna för att kunna 
möta de äldres behov skulle även minska de anställdas vilja att säga upp sig och byta 
jobb (Clausen et al., 2014, s. 590).  
 
Med andra ord påverkar den psykosociala arbetsmiljön medarbetarnas hälsa och attityd, 
vilket i förlängningen påverkar det bemötande som kunderna får. Grönroos (1988, s. 38) 
menar vidare att när de anställda inte får det stöd som de behöver blir kvalitén på 
tjänsterna sämre. Detta stöds även av Trydegård (2012, s. 119), som menar att de 
anställda inte kan leverera vård av god kvalité om de inte har rimliga arbetsförhållanden 
- kvalitén på vården kan alltså i högsta grad kan härledas till kvalitén på själva 
arbetsmiljön. Att personalen skulle ha stor inverkan på utföranden och upplevelsen av 
tjänsten är högst relevant i sammanhanget äldreomsorg på särskilda boenden då de 
boende i många fall har begränsade möjligheter att själv påverka eller hjälpa till i 
tjänsteprocessen. Detta innebär att personalen är än mer avgörande för nivån på 
tjänstekvalitén. Hur tillfredsställda dessa är med sitt arbete kommer slutligen även att 
påverka kvalitén på den tjänst som levereras till de externa kunderna, varför den 
psykosociala arbetsmiljön således kan sägas vara av stor vikt för tjänstekvalitén. Detta 
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återkommer vi till i nästa avsnitt psykosociala arbetsmiljöfaktorer (3.5) där vi beskriver 
den psykosociala arbetsmiljön och faktorerna som innefattas i detta begrepp.  
 

3.5 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
Som ovan nämnt är en positiv arbetsmiljö viktigt för att personalen ska vara 
tillfredsställda med sitt arbete och därmed kunna leverera tjänstekvalité till de boende. 
Arbetsmiljö i sig är ett brett begrepp som i grunden innefattar de fysiska förhållandena 
på en arbetsplats (Zanderin, 2005, s. 11). Författaren menar vidare att när det gäller 
relationen personal sinsemellan, relationen mellan chef och personal samt graden av 
engagemang för arbetet hamnar detta under kategorin psykosocial arbetsmiljö. Då vår 
studie berör just dessa delar, snarare än de fysiska attributen på arbetsplatsen, kommer 
vi fortsättningsvis att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön och de attribut som 
utgör denna.  
 
I grunden är det två aspekter som påverkar den psykosociala arbetsmiljön - kraven som 
ställs på individen samt graden av handlingsfrihet individen i fråga har för att kunna 
möta dessa krav (Karasek, 1979, s. 285). Författaren menar vidare att den första 
aspekten kan sägas representera orsaker bakom en handling, som exempelvis hög 
arbetsbelastning eller konflikter, som försätter personen i ett tillstånd av stress - det vill 
säga, graden av krav på individen. Den andra aspekten representerar de begränsningar 
som finns för de handlingar som utförs till följd av ovan nämnda krav, alltså den grad av 
kontroll som personen har.  Utifrån dessa utformade Karasek (1979) krav kontroll-
modellen. Modellen belyser bland annat att när kraven ökar i relation till en sjunkande 
handlingsfrihet, så ökar den sammantagna pressen på individen (Karasek, 1979, s. 287-
288). Modellen utvecklades sedermera till att inte endast innefatta krav och kontroll, 
utan också socialt stöd från ledare och kollegor (Karasek & Theorell, 1990, s. 69). Detta 
stödjer författarna också genom att nämna ett flertal forskare som gjort studier på hur 
socialt stöd på arbetsplatsen påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Ett av författarparen som gör denna koppling är Johnson och Hall (1988), som utförde 
en studie på sambandet mellan krav, kontroll, socialt stöd och risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Författarna pekar på tidigare studier som visat på att socialt stöd kan 
motverka de psykologiska påfrestningarna som kan uppkomma både under och efter 
arbetstid (Johnson & Hall, 1988, s. 1336). I sin studie inkluderade Johnson & Hall 
(1988, s. 1337) således dessa tre psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Kategorin krav rörde 
de anställdas inflytande i olika planeringsdelar på arbetsplatsen. Kontroll innefattade 
bland annat hur flexibla arbetstiderna var och hur varierade arbetsuppgifterna var. 
Socialt stöd rörde slutligen den utsträckning i vilken de anställda interagerade med 
kollegor som en del av arbetet och huruvida de hade möjlighet att prata med sina 
kollegor under raster. 
 
Dessa tre områden nämns också av Rubenowitz (2004, s. 97). Författaren talar om 
egenkontroll i arbetet, optimal arbetsbelastning och god arbetsgemenskap samt positivt 
ledningsklimat som förutsättningar för god psykosocial arbetsmiljö. Egenkontroll i 
arbetet handlar om individens möjlighet att styra arbetstakt och arbetssätt och optimal 
arbetsbelastning behandlar såväl psykisk som fysisk belastning på arbetsplatsen, alltså 
vilka krav individen har på sig. Positivt ledningsklimat berör utsträckningen av 
samarbete mellan ledare och chef, och god arbetsgemenskap innebär att det föreligger 
en trivsam stämning och god kontakt kollegor emellan. Förutom dessa fyra faktorer 
nämner Rubenowitz (2004, s. 97) också stimulans för själva arbetet, där han menar att 
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en ytterligare förutsättning för god psykosocial arbetsmiljö är att individen får möjlighet 
använda sina anlag och sin kompetens i arbetet. 
 
En ytterligare studie som undersökt psykosociala arbetsmiljöfaktorer är Danish 
Psychosocial Work Environment Study (Kristensen et al., 2005). Studien låg till grund 
för skapandet av ett mätinstrument i enkätform, som idag finns i tre olika 
längdversioner (Kristensen et al., 2005, s. 439). Enkäten utformades utifrån principerna 
att den skulle vara baserad på flera olika teorier, bestå av flera dimensioner (exempelvis 
organisatorisk nivå, avdelningsnivå och individnivå), samt att dessa dimensioner skulle 
vara relaterad till arbetsuppgifter, arbetsorganisation, relationer på arbetsplatsen samt 
ledarskap och samarbete. Därtill skulle enkäten också innefatta stressfaktorer såväl som 
stöd, feedback, engagemangs- och hälsofaktorer. Slutligen skulle enkäten också vara 
omfattande och generisk, alltså vara möjlig att applicera på alla typer av branscher. Den 
färdiga enkäten kom att kallas Copenhagen Psychosocial Questionnaire och berör fem 
huvudområden - krav, arbetets organisation och innehåll, relationer på arbetsplatsen och 
ledarskap, nivån på samspelet mellan individ och arbete och slutligen hälsa och 
specifika karaktärsdrag hos varje individ (Kristensen et al., 2005, s. 439). De två sista 
områdena berör alltså individens välmående och egna förutsättningar att hantera 
problem, och härrör bland annat från teorin KASAM, känsla av sammanhang 
(Kristensen et al., 2005, s. 441).   
 
KASAM är en teori som bygger på tre centrala teman - begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 1991, s. 38). En studie som utgår från KASAM i 
utredandet av psykosociala arbetsmiljöfaktorer beskrivs i artikeln Workplace health 
resources based on sense of coherency theory (Nilsson et al., 2012). Författarna utgick 
från de tre centrala teman som definierats ovan - begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet - men anpassade dessa till en arbetsmiljökontext. Begriplighet innebar i 
detta fall individuella och sociala orsaker som bidrog till den anställdes förståelse för en 
viss uppgift eller situation (Nilsson et al., 2012, s. 160). Hanterbarhet innebar vidare de 
inre och yttre egenskaperna hos den anställde som bidrar till dennes förmåga att hantera 
arbetsbelastning och prestera på arbetet. Meningsfullhet relateras slutligen till vad som 
driver den anställdes engagemang i arbetsuppgifter, relationer och organisationens 
utveckling. 
 
Analysen av studiens resultat visade på åtta underkategorier som kunde sorteras in 
under de tre KASAM-temana. Under begriplighet fann författarna underkategorierna 
förmåga att reflektera, öppensinnighet samt helhetssyn (Nilsson et al., 2012, s. 160-
161). Hanterbarhet innefattade harmonisk atmosfär på arbetsplatsen, flexibilitet i 
arbetsuppgifter samt känslan av ansvar för att exempelvis påtala brister så att dessa 
kunde åtgärdas (Nilsson et al., 2012, s. 161-162). Slutligen innefattade temat 
meningsfullhet underkategorierna positiv förstärkning i termer av feedback och 
uppmuntran från ledning och från personerna de tog hand om, såväl som uppskattning i 
form av bonus eller andra förmåner (Nilsson et al., 2012, s. 163). Den andra 
underkategorin var socialt klimat och innebar i sammanhanget att de anställda 
bekräftade varandra och kunde ha roligt tillsammans på arbetsplatsen. Författarna menar 
sammanfattningsvis att de genom studien visat på möjligheter att främja 
arbetsplatsrelaterade faktorer som resurser genom de centrala teman inom KASAM 
(Nilsson et al., 2012, s. 166). 
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De perspektiv på faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön har fram till 
denna punkt varit generella och alltså inte berört någon specifik yrkeskategori. Studien 
som påvisade KASAMs relevans för arbetsplatsrelaterade faktorer var visserligen 
genomförd genom samtal med sjuksköterskor, och kan därmed antas vara specifik för 
denna yrkeskategori. Som tidigare nämnt kan å andra sidan kan sägas att vårdpersonal 
inom äldreomsorg har samma krav som sjuksköterskor på att leverera hög kvalitet och 
professionalism, och detta ofta under tidspress (Leicher et al., 2013, s. 208). 
 
Då vår studie fokuserar på äldreomsorg har vi därför också tagit del av studier som 
fokuserat på vårdpersonal inom äldreomsorg. I en studie av Gustafsson och Szebehely 
(2005) redovisas resultaten från en undersökning av alla kategorier av personal inom 
äldreomsorg. Studien genomfördes 2003, och bedömningen av arbetsmiljön skedde 
utifrån kategorierna kontakt och samarbete ledning, möjlighet att påverka 
arbetsförhållanden, hur omväxlande och engagerande arbetet ansågs vara, känsla av 
otillräcklighet samt arbetsbelastning (Gustafsson & Szebehely, 2005, s. 36). I denna 
studie togs endast kontakt och samarbete med ledning upp som socialt stöd, vilket står i 
kontrast till de ovan nämnda perspektiven på psykosocial arbetsmiljö, där socialt stöd 
även innefattar relationen till och stödet från kollegor. I en artikel av Lohela et al. 
(2009), presenteras ytterligare en studie med ett fokus på välmående bland personal 
inom äldreomsorgen, där psykosociala arbetsmiljöfaktorer ställdes i relation till 
förändringar i personalens upplevda hälsa (Lohela et al., 2009, s. 196). Det framkom att 
speciellt fyra psykosociala arbetsmiljöfaktorer har stor inverkan på de anställdas hälsa, 
vilka är ledarskap, socialt klimat, engagemang samt arbetspåfrestningar (Lohela et al., 
2009, s. 201). Övriga psykosociala arbetsmiljöfaktorer som ingick i studien var 
arbetsbelastning, arbetstempo, möjlighet att fatta beslut, socialt stöd från kollegor samt 
tydliga roller (Lohela et al., 2009, s. 198). 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att de faktorer som enligt studier sägs 
påverka den psykosociala arbetsmiljön är relativt samstämmiga. Även om det finns 
vissa skillnader så har vi funnit ett antal gemensamma faktorer, och dessa ska ligga till 
grund för de samband mellan arbetsmiljöfaktorer och kvalitetsindikatorer som vi avser 
testa i den empiriska undersökningen. Det slutliga valet av dessa arbetsmiljöfaktorer har 
utgått från två kriterier. Dels har vi utgått från de faktorer som uppkommit flera gånger 
och av flera olika författare. Detta för att säkerställa att en viss arbetsmiljöfaktor inte 
bara omnämns eller existerar i en enskild studie, utan har visat sig vara aktuell enligt 
flera forskare och författare.  
 
Detta illustrerar tabellen nedan, och det är således endast faktorer som vi funnit i flera 
verk som vi valt att ta med i det slutliga urvalet.  En ytterligare faktor till urvalet kan 
sägas vara att vissa arbetsmiljöfaktorer bedömdes gå in under en större kategori. 
Exempelvis kan arbetsmiljöfaktorer som kompetensutveckling och möjligheter till 
avancemang sägas innefattas i Kontroll och inflytande, då denna tar avstamp i teorier 
kring empowerment. Detta utvecklas ytterligare i avsnitt 3.6, då de valda 
arbetsmiljöfaktorerna och dess innebörd behandlas mer djupgående. Den interna 
tjänstekvalitén och de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna har varit de centrala 
begreppen i denna del. Anledningen till detta är att dessa utgör det första ledet i att 
kunna säkerställa tjänstekvalité, då de har en direkt påverkan på hur tjänsten levereras 
och uppfattas av kunden, i detta sammanhang de boende. 
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Tabell 2. Sammanfattning valda psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Kontroll & 
inflytande 

1. Påverka arbetstakt 
2. Fatta egna beslut 
3. Fungerande spridning av 
information 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  

Socialt stöd, ledare 4. Stöd från chef 
5. Uppmuntran från chef 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 

Socialt stöd, 
kollegor 

6. Stöd från kollegor 
7. Positivt socialt klimat 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 

Arbetskrav 8. Arbetsbelastning Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  

Engagemang & 
meningsfullhet 

9. Engagerad 
10 Meningsfullhet 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  

 
 

3.6 Hur kan tjänstekvalité förbättras? 

3.6.1 Vägen till förbättring går genom arbetsmiljön 
Som nämnt i avsnitt 3.1.2 påverkas alltså kvalitén på tjänsten av kvalitén på personalens 
psykosociala arbetsmiljö. Därigenom bör detta således vara utgångspunkten i ett 
förbättringsarbete gällande den upplevda tjänstekvalitén. Dessa nedanstående avsnitt har 
därför sin utgångspunkt i de psykosociala arbetsmiljöfaktorer presenterade i avsnitt 3.5 
och följer samma ordningsföljd som i tabellen ovan. Vi har kommit fram till att kontroll 
och inflytande, socialt stöd, arbetskrav samt engagemang och meningsfullhet är centrala 
faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön. När en mätning av existerande 
tjänstekvalité utförts, är det således dessa faktorer som kan ligga till grund för ett 
förbättringsarbete. Vi har däremot inte ännu någon kännedom om dessa faktorer är 
viktiga för personalens förmåga att leverera vård av god kvalité på särskilda boenden 
inom Umeå kommun, något som studien alltså avser att undersöka. 
 

3.6.2 Kontroll och inflytande 
Att ha möjlighet och förtroende att ta egna beslut, och att i viss mån kunna påverka sin 
arbetstakt och sättet att utföra arbetet på är alla faktorer som kan sägas leda till att 
individen upplever att denne har kontroll och inflytande över sin arbetssituation. Detta 
är, som nämnt i 3.2.3, en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön. Begreppet 
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empowerment kan definieras som en interaktiv process som utvecklar och ökar en 
individs möjlighet att sätta och nå mål för egna och sociala ändamål (Hawks, 1999, s 
67-68). Empowerment sägas innefatta två olika perspektiv - strukturell empowerment 
och psykologisk empowerment (Cicolino et al., 2014, s. 856). För att uppleva strukturell 
empowerment behöver de anställda tillgång till information, stöd, resurser samt 
möjligheter till kompetensutveckling och att avancera inom organisationen (Laschinger 
et al., 2004, s. 528). Psykologisk empowerment kan beskrivas som hur de anställda 
upplever ledarskapet och de ovan nämnda strukturerna (Spretizer, 1995, s. 1443-1444). 
Inom psykologisk empowerment finns dimensionerna meningsfullhet, kompetens och 
autonomi samt påverkansmöjligheter inom organisationen. Dessa dimensioner bidrar 
alltså till att förklara varför en anställd känner sig empowered (Cicolino et al., 2014, s. 
856). 
 
Strukturell empowerment har visat sig ha ett positivt samband med psykologisk 
empowerment (Laschinger et al., 2001, s. 42). Känslan av psykologisk empowerment 
ökade således då de strukturella faktorerna var uppfyllda. Vid upplevelsen av strukturell 
och psykologisk empowerment föreligger mindre risk att drabbas av utbrändhet (Cavus 
& Demir, 2010, s. 69). Det finns också ett samband mellan upplevelsen av strukturell 
empowerment och jobbtillfredsställelse (Kuo et al., 2008) samt med avsikten att stanna 
kvar på sin arbetsplats (Nedd, 2006, s. 13). Slutligen visar också Caspar och O’Rourke 
(2008, s. 255) på ett positivt samband mellan sjuksköterskors upplevelse av strukturell 
empowerment och tillhandahållandet av individanpassad vård.  Utifrån ovan nämnda 
studier kan vi konstatera att det finns ett flertal fördelar med att öka de anställdas 
upplevda empowerment, och Laschinger et al. (2001, s 44) pekar på att psykologisk 
empowerment kan sägas vara en logisk följd av strukturell empowerment. Detta är 
också något som bekräftas av Cicolino et al. (2014, s. 869), där författarna beskriver 
strukturell empowerment som en föregångare till psykologisk empowerment. Utifrån 
det kommer vi i följande stycke att fokusera på strukturell empowerment – vad det 
innebär mer detaljerat, samt hur en organisation kan öka sina anställdas upplevelse av 
detta. 
 
De ovan nämnda organisationsstrukturerna som innefattas i strukturell empowerment 
kan delas upp i två huvudkategorier - maktstrukturer och möjlighetsstrukturer (Kanter, 
1977, refererad i Beaulieau et al., 1997, s. 33). Till maktstrukturer hör tillgång till 
information, stöd och resurser. Tillgång till information innebär kunskap och kompetens 
för att kunna utföra jobbet, samt kunskap kring organisationens värdegrund och 
målsättningar (Laschinger et al., 2009, s. 303). Tillgång till stöd innefattar vidare att 
personalen får kontinuerlig konstruktiv feedback, och att de samtidigt känner att de kan 
fråga kollegor och chefer om råd eller handledning. Tillgång till resurser innebär i detta 
sammanhang utrustningen och tiden som krävs för att kunna utföra arbetet. 
Möjlighetsstrukturer innefattar huruvida de anställda får feedback och belöning för 
prestationer, får möjlighet till kompetensutveckling och om de har möjlighet att 
avancera inom organisationen. 
 
Även om Kanters teorier främst anknyter till näringslivet, så dyker samma fenomen upp 
i alla typer av organisationer som har en hierarkisk struktur (Beaulieau et al., 1997, s. 
33). Författaren lyfter också att studier har visat på modellens relevans även inom 
sjukvård.  Miller et al. (2001, s. 1880) lyfter att Kanters teorier har studerats i stor 
utsträckning inom yrkeskategorin sjuksköterskor. Dessa studier kan ändå sägas ha 
relevans för äldreomsorgens vårdbiträden och undersköterskor som är i fokus i denna 
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studie. Som tidigare nämnt av Leicher et al. (2013, s. 208) kan yrket som sjuksköterska 
sägas ha många gemensamma nämnare med vårdpersonal inom äldreomsorg, då 
vårdpersonal inom äldreomsorg har samma krav som sjuksköterskor på att leverera hög 
kvalitet och professionalism, och detta ofta under tidspress. 
 
Hur kan då organisationen öka upplevelsen av empowerment bland sina anställda? 
Campbell (2003, s. 170) menar att förståelse för hur individer på särskilda boenden 
definierar och uppfattar empowerment och relationer på arbetsplatsen är av stor vikt för 
att kunna utarbeta strategier som ökar de anställdas empowerment. Författaren utgår 
från Kanters teori (1977), och menar att ökad empowerment i denna kontext skulle 
innebära att vårdpersonalen känner ökad hängivenhet gentemot sin arbetsplats, och 
därmed också kunna erbjuda de boende bättre kvalité på vården (Campbell, 2003, s. 
174). Genom en pilotstudie fick vårdbiträden ge sin definition på empowerment, och de 
tre områden som framkom var förtroende och uppskattning från såväl kollegor och 
chefer som från anhöriga till de boende, samt självförverkligande som vårdpersonalen 
definierade som den egna tillfredsställelsen i att ta hand om andra människor. Två 
områden som relaterade till disempowerment rörde svårigheterna kring relationer med 
de boende - dels upplevde många det som svårt när en boende gick bort, och dels 
upplevde de att det var svårt att skapa positiva relationer med boende som inte kunde 
kommunicera eller som var aggressiva. Vårdbiträdena tycktes ibland ta ett personligt 
ansvar för att en boende blev arg och utåtagerande. Det sista området inom 
disempowerment var utanförskap - en av respondenterna konstaterade att samarbete var 
ovanligt och att det inte var en välkomnande atmosfär för nya medarbetare. Den 
specifika respondenten hade dessutom valt att vidareutbilda sig till sjuksköterska, något 
hon upplevde att hon blivit hånad för av sina kollegor (Campbell, 2003, s. 171-172).   
 
Dessa områden utgjorde därefter grunden för ett antal förbättringsförslag som syftade 
till att öka vårdbiträdenas känsla av empowerment (Campbell, 2003, s. 174). Förslagen 
innefattade utbildning och stöd för att hjälpa dem att hantera en boendes bortgång, och 
även för hur man går tillväga för att skapa positiv kommunikation samt positiva och 
professionella relationer mellan personal och boende med fokus på empati, medkänsla, 
omsorg och minskad stressnivå. Bland förslagen fanns också kontinuerlig uppskattning 
från närmaste chef, och att organisationen främjar ett klimat mellan kollegorna som var 
välkomnande och präglat av uppmuntran och förtroende. Slutligen var det också viktigt 
att vårdbiträdena själva engagerades i att påtala förbättringsförslag avseende 
verksamhetens kvalité, och att det gjordes en översyn av verksamheten för att fastställa 
vilken nivå vårdkvalitén skulle ligga på (Campbell, 2003, s. 174).  En kanadensisk 
studie gjord på undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer visade att om de 
anställda upplevde att den närmsta chefen hade makt och inflytande, så upplevde de 
också sig själva som mer inflytelserika (Beaulieu, 1997, s. 35-36). Ett annat resultat från 
studien visade bland annat på ett samband mellan yrkesgruppernas känsla av 
empowerment och deras lojalitet gentemot arbetsplatsen.  Det finns ett antal konkreta 
strategier för att öka empowerment inom de tidigare beskrivna områdena (Beaulieu et 
al., 1997, s. 39). För att öka upplevelsen av att ha tillgång till information så föreslås en 
mer avslappnad kommunikation mellan vårdpersonalen och cheferna, och att skapa 
olika arbetsgrupper som kan samarbeta och utbyta erfarenheter bortom hierarkins 
gränser. En något mer generell rekommendation var även att skapa mer effektiva 
kommunikationsmönster. 
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Gällande tillgång till resurser så nämndes att låta vårdpersonalen vara mer delaktiga i 
utformandet av sitt schema, samt att skapa ett ärendehanteringssystem där exempelvis 
undersköterskor får ett utökat ansvar (Beaulieu et al., 1997, s. 39). Under kategorin 
tillgång till stöd menar författarna att det är viktigt med teambuilding och liknande 
aktiviteter som stärker gemenskapen på arbetsplatsen, och som samtidigt integrerar 
personer från olika avdelningar och nivåer i hierarkin. Ytterligare strategier för att öka 
upplevelsen av empowerment genom stöd, var att stödja nytänkande beteende och ge 
varandra kontinuerlig feedback på idéer och handlingar. Därtill var det också viktigt för 
organisationen att satsa på mentorskap och coachning (Beaulieu et al., 1997, s. 
39).  Slutligen, under kategorin tillgång till möjligheter, bör organisationen 
tillhandahålla tydliga beskrivningar av arbetsuppgifter och den kunskap som krävs för 
att kunna utföra arbetet, samt införa interna utbildningar. Det rekommenderas också att 
fokusera på individuella utvecklingsplaner, och uppmuntra självständighet och 
arbetsrotation bland vårdpersonalen.  
 

3.6.3 Socialt stöd - Ledaren  
Socialt stöd innefattar stöd från både kollegor och närmaste chef (Lavoie-Tremblay et 
al., 2005, s. 659). Upplevt organisatoriskt stöd innebär att en medarbetare upplever att 
organisationen bryr sig om dennes välmående och även genuint värdesätter dennes 
bidrag till organisationen (Rhoades & Eisenberger, 2002, s. 825). Socialt stöd från 
ledningen kan i det här sammanhanget definieras som såväl uppmuntran som faktiskt 
stöd. Vikten av att få uppskattning och feedback från chefer var något som nämndes 
specifikt av flera av vårdbiträdena i pilotstudien som utfördes av Campbell (2003, s. 
171). Därtill uttryckte de också att uppskattning var en av de viktigaste delarna som 
avgjorde hur de kände inför sina jobb. En svensk undersökning bland kommunanställda 
inom äldreomsorg visade på positiva effekter av socialt stöd, däribland bättre hälsa och 
bättre socialt klimat i allmänhet på arbetsplatsen (Åkerlind et al., 2013, s. 804). Detta då 
socialt stöd från närmaste chef bidrog till mindre rollkonflikter, något som här 
definieras som att inte ha nog resurser för att kunna göra ett bra jobb och att leva upp till 
de olika krav som ställs från exempelvis anhöriga, kollegor och vårdtagare. Ett 
stödjande ledarskap resulterar därtill i ett mer produktivt arbetsklimat och ökade de 
anställdas motivation (Kramer et al., 2007, s. 54). Författaren definierar här ett 
stödjande ledarskap som att chefen fungerar som en mentor som coachade och stärkte 
de anställda genom sitt beteende. Denna definition går igen i en studie gjord av 
Grönlund och Stenbock-Hult (2014, s. 38) - omsorg från chefen var ett viktigt tema som 
innefattade att chefen uppmärksammade de anställda som individer, hade förtroende för 
dem och fungerade som ett stöd. Enligt den tidigare nämnda svenska studie från 2003 
(Gustafsson & Szebehely, 2005, s. 84-85) var det emellertid endast 45 % av 
vårdpersonalen som för det mesta upplevde uppskattning från överordnad. Detta kan 
jämföras med de närmare 70 % som uppgav att de för det mesta fick uppskattning från 
sina kollegor.  
 
Kvist et al. (2013, s. 154) menar att stöd är nära förknippat med en transformell 
ledarstil. Detta kan kopplas till det faktum en viktig komponent inom transformellt 
ledarskap är individuellt uppmärksammande av de anställda. Bass (1990, s. 22) 
definierar, i likhet med Kramer (2007), en transformell ledare som någon som fungerar 
som en mentor, rådgivare och coach till var och en av sina anställda. Vidare definierar 
Bass (1990) en transformell ledare som karismatisk, som förmedlar en stark vision till 
sina anställda, som därmed ökar stoltheten för det arbete de utför. Ledaren inspirerar 
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genom att kommunicera höga mål, och uttrycker organisationens syften på ett enkelt 
och tydligt sätt. Slutligen arbetar en transformell ledare för att de anställda ska få 
intellektuell stimulans genom sina arbetsuppgifter, bland annat genom att uppmuntra till 
kreativ problemlösning. Ett transformellt ledarskap innebär således sammanfattningsvis 
att chefen tar hänsyn till de anställdas behov, motiverar dem och arbetar för att skapa 
stabila relationer med dem (Cummings et al., 2010, s. 437). Transformellt ledarskap 
beskrivs därtill som den mest effektiva management-modellen för att skapa positiva 
relationer mellan chefer och anställda inom sjukvården, och bidrar till att öka 
jobbtillfredsställelsen och lojaliteten gentemot organisationen (Laschinger et al., 2001, s 
50). Detta stöds av Gabel (2013, s. 59), som menar att transformellt ledarskap kan sägas 
utgöra stommen för effektivt ledarskap inom vård och omsorg. 
 
Författarna Avolio och Gardner (2005, s. 329) menar att transformellt ledarskap kan ses 
som undergrupp till autentiskt ledarskap. Autentiskt ledarskap kan enligt författarna 
således innefatta flera ledarstilar, så som karismatisk, spirituell eller transformell. 
Autentiskt ledarskap kan sägas karaktäriseras av självkännedom, moral, förmåga att ta 
in andras perspektiv i beslutsprocesser samt transparens och ärlighet i relationer med 
andra (Avolio & Gardner, 2005, s. 323). Att som ledare ha dessa egenskaper bidrar till 
positiva och öppna relationer, som i sin tur leder till att de anställda i högre utsträckning 
utvecklas såväl privat som professionellt. Den tidigare nämnda studien av Read och 
Laschinger (2015, s. 1618) visade att upplevelsen av strukturell empowerment, som 
hade ett positivt samband med autentiskt ledarskap, också hade positiva effekter på 
sjuksköterskornas sociala kapital på arbetsplatsen. Dessa i kombination ledde till en 
högre jobbtillfredsställelse och ökat välbefinnande. 
 
Ett ytterligare perspektiv på autentiskt ledarskap ges av författarna Shamir och Eilamb 
(2005, s. 396). Dessa författare menar bland annat att autentiska ledare utövar ledarskap 
utifrån inre övertygelse och inte yttre faktorer så som status eller olika former av 
belöningar. Vidare är en autentisk ledare sann sig själv i sitt ledarskap, istället för att 
försöka skapa en ledar-image utifrån andras förväntningar. En ytterligare egenskap för 
autentiska ledare är att deras grundvärderingar och åsikter framförallt kommer från egna 
erfarenheter och inte från försök imitera andra. Autentiska ledare baserar således sina 
handlingar på inre övertygelse och värderingar, och är konsekvent mot dessa i det de 
säger och gör. Att ha synsättet att autentiskt ledarskap är en slags grund för alla positiva 
former av ledarskap bidrar enligt Avolio och Gardner (2005, s 329) till en djupare 
förståelse för de viktigaste komponenterna inom de olika förgreningarna av autentiskt 
ledarskap, som exempelvis transformellt, vars fördelar inom vård och omsorg har lyfts 
ovan. 
 
Författarna menar att autentiskt och transformellt ledarskap har många likheter, men att 
den stora skillnaden kan sägas ligga i den självkännedom och starka värdegrund som är 
utmärkande för autentiska ledare (Avolio & Gardner, 200, s 329-330). Författarna 
tillstår ändå att dessa egenskaper också kan innehas av transformella ledare. Omvänt 
kan sägas att egenskaperna att vara optimistisk och hoppfull, att ha hög moral och att 
vara inriktad mot utveckling och förbättring traditionellt beskriver transformellt 
ledarskap, även om dessa samtidigt kan säga vara egenskaper hos en autentisk ledare. 
Liknande argument nämns av Shamir & Eilamb (2005, s 398) – transformellt ledarskap 
är inte nödvändigtvis synonymt med autentiskt ledarskap, men samtidigt kan båda 
ledarstilarna ha en kombination av varandras olika egenskaper. Sammanfattningsvis är 
fokus i detta avsnitt på transformellt ledarskap och metoder för att utvecklas i den 
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riktningen. Emellertid finns viktiga aspekter som traditionellt förknippas med autentiskt 
ledarskap, så som att vara sann mot sig själv och utgå från sina grundvärderingar, och 
dessa är en så pass viktig del att de också bör lyftas. Enligt Shamir och Eilamb (2005, s. 
399) är dessa egenskaper viktiga då ledarrollen kräver såväl energi som beslutsamhet 
och ihärdighet. För att hitta motivation och energi för att klara utmaningar och hinder är 
det viktigt att ledaren har en stark grund att stå på, något som i detta fall alltså innebär 
hög självkännedom och tydliga värderingar.   
 
Vad innebär då ett transformellt ledarskap i praktiken och vilka verktyg finns det för att 
kunna utöva en sådan ledarstil? Som ovan nämnt kan transformellt ledarskap sägas 
innebära att ledaren stödjer och står bakom de anställda på alla nivåer (Kvist et al., 
2013, s. 154). För att gå mer mot en transformell ledarstil finns olika former av 
utbildning (Gabel, 2013, s. 59). Att ha en mentor eller att gå formella ledarutbildningar 
kan vara goda alternativ, såväl som att studera olika case som ger exempel på hur 
transformella ledare hanterat vanligt förekommande situationer inom verksamheten. En 
ytterligare metod för utveckling av transformellt ledarskap är att använda sig av olika 
utvärderingsinstrument för att fastställa vilka kompetenser man besitter i dagsläget och 
vad som kan förbättras. Ett exempel på ett sådant är det så kallade Multifactor 
Leadership Questionnaire, vilket i korthet innebär att ledaren i fråga får fylla i uppgifter 
om hur denne uppfattar sig själv som ledare, samtidigt som de anställda för fylla i en 
liknande enkät Bass (1990, s. 28-29). Eventuella skillnader kan sedan utvärderas för att 
hitta konkreta utvecklingsområden för att på så vis minska diskrepansen mellan ledarens 
och de anställdas uppfattning. Även denne författare lyfter vikten av en mentor, en 
ledare att själv se upp till och lära från. Att ha workshops med anställda där de 
uppmuntras att lyfta fram egenskaper de uppfattar som positiva hos en ledare kan också 
ge verktyg för ledaren att utvecklas i en positiv riktning. 
 
Några ytterligare konkreta verktyg för att utöva transformellt ledarskap återges av Smith 
(2011, s. 46-47). Författaren lyfter först vikten av att ha en tydlig och effektiv 
kommunikation med de anställda, vilket i korthet innebär att man ser till att undvika 
sarkasm, att man frågar istället för att beordra och att man visa respekt och intresse för 
den andre parten i samtalet. Att vara en uppmärksam lyssnare ger de anställda möjlighet 
att lyfta såväl åsikter och idéer som saker de eventuellt oroar sig för. Enligt författaren 
är det också viktigt att anstränga sig för att inte bli defensiv när man möts av kritik, för 
att på så vis möjliggöra förbättringar av verksamheten. 
 
Vidare lyfter Smith (2011, s. 47) vikten av att inspirera och motivera de anställda 
genom sitt eget beteende. Detta är speciellt viktigt inom sjukvård, där ekonomiska 
åtstramningar är vanligt förekommande och således begränsar verksamheten. Att 
fungera som en inspiration för de anställda innebär att vara optimistisk, entusiastisk, 
ärlig och respektfull. Därtill är den inspirerande ledaren ständigt närvarande i 
verksamheten och har såväl en formell som informell kommunikation med de anställda 
inom organisationen. Det kan exempelvis innebära att ledaren under några tillfällen 
arbetar i själva verksamheten, som en del av i arbetslaget tillsammans med de övriga 
anställda. Att ha förtroende från de anställda är enligt Smith (2011, s. 48) en central 
egenskap för en transformell ledare, och något som bör vara prioriterat i alla 
verksamheter. Konkreta verktyg för att uppnå detta är att visa på integritet, stå fast vid 
beslut och löften, behandla alla anställda jämlikt och att vara realistisk och rättvis i 
uppsättande av mål. 
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3.6.4 Socialt stöd - Arbetsgruppen 
Till socialt stöd hör även känslan av att vara en del av en arbetsgrupp (Lavoie-Tremblay 
et al., 2005, s. 659). En arbetsgrupp består av en formell grupp medarbetare som är 
ömsesidigt beroende av varandra och samspelar för att uppnå ett gemensamt mål 
(Brunetto et al., 2013, s. 2788; Rasmussen & Jeppesen, 2006, s. 105). Organisationer är 
i regel uppbyggda av ett flertal arbetsgrupper (Singh & Muncherji, 2007, s. 119), därför 
är det viktigt att organisationen ser till så att dessa grupper arbetar effektivt (Singh & 
Muncherji, 2007, s. 120). Användandet av arbetsgrupper är vanligt inom industrin, men 
har idag även spridit sig till den offentliga sektorn så som äldreomsorgen (Dackert, 
2010, s. 303). Hur arbetsgrupper som helhet presterar beror på interaktioner och 
ansträngningar av de medlemmar som ingår i gruppen (Singh & Muncherji, 2007, s. 
121). Att belysa kriterierna för effektiva arbetsgrupper kan ge en antydan till vilka 
faktorer som är viktiga att fokusera på för att arbetsgruppen ska prestera bättre (Singh & 
Muncherji, 2007, s. 120). Den som leder arbetsgruppen spelar däremot en viktig roll för 
gruppens framgång, då denne framför allt kan påverka mentaliteten inom gruppen 
genom att bland annat sätta upp gemensamma mål (Singh & Muncherji, 2007, s. 121). 
Studier har visat att transformella ledare, vilka nämndes upp i avsnitt 3.6.3, har en 
positiv inverkan på gruppens effektivitet (Flood et al., 2000, s. 414). 
 
Vad som karaktäriserar effektiva arbetsgrupper kan generellt beskrivas utifrån tre delar 
(Mickan & Rodgers, 2000). Den första delen är organisationens struktur, och strukturen 
inom effektiva arbetsgrupper karaktäriseras av ett tydligt syfte, lämplig 
organisationskultur, tydliga och specificerade arbetsuppgifter, tydliga roller, lämpligt 
ledarskap, rätt mix och antal medlemmar samt tillräckliga resurser (Mickan & Rodgers, 
2000, s. 202). Nästa del involverar det individuella bidraget då medlemmarna i effektiva 
arbetsgrupper bidrar med olika kompetenser och skickligheter till gruppen (Mickan & 
Rodgers, 2000, s. 204). Medlemmarna bör därför inneha självkännedom, förtroende, 
engagemang och flexibilitet (Mickan & Rodgers, 2000, s. 202). Den sista delen omfattar 
grupprocesserna i arbetsgrupper, vilket beskriver hur interaktionen inom gruppen 
fungerar (Mickan & Rodgers, 2000, s. 204). De sju karaktärsdragen inom 
grupprocesserna som är viktiga för effektiva team är samordning, kommunikation, 
sammanhållning, beslutsfattande, konflikthantering, sociala relationer samt feedback 
(Mickan & Rodgers, 2000, s. 202).  
 
De två grundläggande aspekterna för att arbetsgrupper ska bli effektiva är med andra 
ord ett stöttande ledarskap samt att de individuella prestationerna är optimala (Mickan 
& Rodgers, 2000, s. 206). En av de största barriärerna vid skapandet av effektiva 
arbetsgrupper är nämligen ett frånvarande ledarskap samt brist på feedback från ledaren 
(Parker och Williams, 2001, citerad i Nielsen et al., 2010, s. 1720), vilket indikerar att 
ledaren spelar en avgörande roll för gruppens prestationsnivå. För att sedan bibehålla 
effektiva arbetsgrupper inom organisationen är det viktigt att de interna processerna 
inom gruppen fungerar på ett tillfredsställande sätt, med gedigna system för 
kommunikation och stöd för teamutveckling (Mickan & Rodgers, 2000, s. 207).  
 
För att kunna avgöra huruvida ett team är framgångsrikt behövs möjligheter för att både 
kunna bedöma och belöna prestationer, inte enbart för gruppens gemensamma 
prestationer utan även individuella ansträngningar (Singh & Muncherji, 2007, s. 121). 
Trots att det kan vara svårt att mäta precis alla typer av prestationer som en person 
bidrar med till en grupp, menar Singh och Muncherji (2007, s. 124) att det är bättre att 
åtminstone ha några prestationsmått än att inte ha några alls och ett viktigt steg för att ta 
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fram relevanta prestationsmått är att involvera medarbetarna utformningen av dessa 
mått. Ett annat viktigt steg för att skapa effektiva, i detta fall sjukvårdsteam, är att införa 
olika typer av teambuilding (Wayne Boss, 1997, s. 39). Det underliggande målet med 
teambuilding är dels att göra medarbetarna mer empowered men också att skapa ett 
klimat där medlemmarna ett förtroende för varandra och där de öppet vill dela 
information mellan varandra (Wayne Boss, 1997, s. 39-40).  
 
Hur tembuilding-aktiviteterna konkret är utformade kan variera kraftigt, med 
sammanfattningsvis handlar samtliga om att förbättra medarbetarnas förmåga att arbeta 
tillsammans (Wayne Boss, 1997, s. 40). Det finns däremot några viktiga aspekter att ta 
hänsyn till vid genomförandet av teambuilding. Många gånger är det så att ledaren inte 
har den kompetens som krävs för att skapa dessa teambuilding-aktiviteter, varför en 
intern eller extern konsult bör anlitas (Wayne Boss, 1997, s. 43). Däremot är det viktigt 
att ledaren är fullt involverad i aktiviteten och gärna närvarande när den äger rum 
(Wayne Boss, 1997, s. 41). Teambuildigen bör dessutom innehålla övningar för att 
förbättra medarbetarnas förmågor och kompetenser (exempelvis kommunikations- och 
motivationsövningar) och det kan även vara viktigt att teamövningarna ingår i en större 
organisatorisk förändring (Wayne Boss, 1997, s. 43).   
 
Som sagt är målet med teambuilding-aktiviteter att skapa ett fördelaktigt klimat på 
arbetsplatsen (Wayne Boss, 1997, s. 40). Att det förkommer ett positivt arbetsklimat 
inom organisationen är viktigt för att de anställda ska känna sig produktiva, lojala samt 
motiverade (Permarupan et al., 2013, s. 90). Det organisatoriska klimatet definieras som 
den delade uppfattningen om organisationens riktlinjer, metoder och rutiner (Reichers & 
Schneider, 1990, refererad i Ingram et al., 1997, s. 123), och som tidigare nämnt kan ett 
positivt arbetsklimat bidra till att de anställda har en mindre negativ attityd gentemot 
organisation och upplever lägre nivåer av stress (Viitala et al., 2015, s. 615). Enligt en 
studie av Koys och DeCotiis (1991, s. 273) finns det totalt åtta dimensioner av 
arbetsklimatet, vilka är självbestämmande, sammanhållning, förtroende/tillit, upplevd 
press, support, bekräftelse, rättvisa och uppmuntran till innovation. I senare studier har 
däremot endast de positiva dimensionerna av arbetsklimatet används, vilket innebär att 
endast självbestämmande, förtroende/tillit, support, bekräftelse, rättvisa och uppmuntran 
till innovation har uppmätts (McMurray et al., 2013, s. 443). Studier inom just 
äldreomsorgen har därtill visat på ett positivt samband mellan arbetsklimat som främjar 
innovation och välbefinnandet, och samtidigt ett negativt samband mellan arbetsklimat 
och stress (Dackert, 2010, s. 380). Detta innebär att då medarbetarna upplever att 
arbetsklimatet präglas öppenhet och stöd för innovativa tankar och idéer, ökar även 
deras välbefinnande och välmående på arbetsplatsen. När arbetsklimatet däremot 
försämras, innebär det att den upplevda nivån av stress kommer att öka för dessa 
personer. 
 

3.6.5 Arbetskrav 
Som tidigare nämnt finns det i huvudsak tre aspekter som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön enligt Karasek (1990, s. 69). En av dessa är krav. Arbetskrav avser de 
fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorerna som kräver en viss 
ansträngning eller kompetens (Bakker & Demerouti, 2007, s. 312). Hög arbetsrelaterad 
press, ogynnsam fysisk arbetsmiljö samt känslomässigt krävande interaktioner med 
kunder är exempel på arbetskrav (Bakker & Demerouti, 2007, s. 312). Arbetskrav 
beskrivs som psykosociala stressfaktorer på arbetsplatsen, där de även anger typiska 
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exempel på arbetskrav så som svåra arbetsuppgifter, otillräckligt med tid, hög 
arbetsbelastning samt motstridiga krav (Bakker et al., 2004, s. 86). Studier har visat att 
personer som arbetar inom den svenska äldreomsorgen upplever just hög tidspress samt 
höga krav (Josefsson et al., 2007, s. 80), och att arbeta under hög tidspress kan resultera 
i att personalen upplever en större oförmåga att slappna av samt högre nivåer av 
irritation på arbetsplatsen (Nielsen et al., 2009, s. 1236).  
 
Nielsen et al. (2009, s. 1230) menar vidare att två av de psykosociala faktorerna som 
anses vara viktiga för personal inom kvinnodominerade yrken, så som äldreomsorgen, 
är två olika typer av krav. Dessa är kvantitativa krav samt känslomässiga krav (Nielsen 
et al., 2009, s. 1230). Till kvantitativa krav hör krav så som arbetstakt och antalet 
arbetstimmar (Kristensen et al., 2004, s. 318). Kvantitativa krav är således kopplat till 
mängden arbete som ska utföras samt tiden som är avsedd för detta arbete, och om tiden 
upplevs som ej tillräcklig uppstår således en känsla av stress (Kristensen et al., 2004, s. 
308). Känslomässiga krav avser krav som är kopplade till de känslor som personalen 
förväntas att uppleva samt huruvida de behöver ändra dessa känslor för att möta dessa 
krav (Zapf, 2002). I en studie av Nielsen et al. (2009) angående psykosociala faktorer 
var kvantitativa krav direkt kopplade till tidspress och känslomässiga krav var kopplade 
till den känslomässiga belastningen i arbetet (Nielsen et al., 2009, s. 1231). I en dansk 
studie framkom att anledningen till att personal inom äldreomsorgen valde att avsluta 
sin anställning eller funderade på att säga upp sig var just på grund av bland annat högra 
arbetskrav (Clausen et al., 2014, s. 589). Detta vittnar om att dessa aspekter är av 
avgörande karaktär för personalens välmående inom denna typ av yrke. Bakker et al. 
(2003, s. 352) har även visat på ett positivt samband mellan krav och utbrändhet. 
 
En ytterligare anledning till att personalen kan uppleva känslomässig utmattning kan 
bero på känslan av emotionell dissonans, det vill säga att i en viss situation bli tvungen 
att visa en känsla som egentligen inte upplevs av individen (Zapf, 2002, s. 264). I detta 
fall kan en emotionell oenighet till exempel bero på att personalen på ett särskilt boende 
blir tvungna att bemöta de boende med vänlighet och ett lugn, trots att personalen 
potentiellt upplever en känsla av irritation eller stress, varför känslan de uppvisar 
därmed går emot de känslor som de egentligen känner. Detta kan även resultera i att 
personalen upplever ett generellt missnöje med arbetet, varför socialt stöd och en känsla 
av kontroll är viktiga komponenter inom känslomässigt krävande yrken (Zapf, 2002, s. 
264).  
 
Men i grunden beror dessa arbetspåfrestningar på en obalans mellan arbetskrav och 
individens arbetsresurser (Bakker & Demerouti, 2007, s. 310). Till arbetsresurser hör 
bland annat socialt stöd, kontroll, feedback samt delaktighet (Demerouti et al., 2000, s. 
457). För att långsiktigt klara av att hantera de krav som är relaterade till arbetet 
behöver individen med andra ord lämpliga resurser för att lyckas. För att kunna finna 
relevanta hanteringsstrategier som minskar stress och övriga påfrestningar måste de 
faktorer som ger upphov till dessa arbetspåfrestningar identifieras (Shinn et al., 1984, s. 
865; Glasberg et al., 2007, s. 11). Inom sjukvården i Sverige anses det finnas tre källor 
till utbrändhet, nämligen kontinuerliga nedskärningar och omorganisationer samt ökat 
krav och ansvar vilket slutligen leder till att medarbetarna upplever sig mindre värda 
(Glasberg et al., 2007, s. 17). Dessa tre källor framkom i en studie där chefer inom 
sjukvården genom en kvalitativ studie skulle ange vilka faktorer inom organisationen 
som de ansåg orsakade utbrändhet (Glasberg et al., 2007, s. 12). I studien förklarar 
författarna att de som arbetar inom sjukvården kommer ständigt att stå inför bristande 
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resurser, men för att dessa medarbetare ska inse sitt värde är det viktigt att de dels får 
stöd men också att de får delta i beslut i större utsträckning (Glasberg et al., 2007, s. 
18). 
 
Om det finns indikationer på arbetsplatsen att de anställda upplever höga kvantitativa 
krav bör ledaren undersöka detta ingående, vilket dels görs genom att jämföra det 
arbetsuppgifter som faktiskt utförs med de arbetsuppgifter, ansvarsområden samt 
arbetsbelastning som anges i arbetsbeskrivningen (Anderson & Pulich, 2001, s. 4). För 
stor arbetsbelastning kan ses som det mest påfrestande arbetskravet som anställda står 
inför (Anderson & Pulich, 2001, s. 3). Om det skulle uppstå stora skillnader mellan 
arbetsbeskrivning och faktiskt utfört arbete kan olika åtgärder vidtas beroende på vart 
problemet anses ligga. Sätta in ytterligare personal vid behov, minska ansvarsområden 
samt införa utbildning i delegering av arbetsuppgifter kan vara exempel på åtgärder 
(Anderson & Pulich, 2001, s. 4).  
 
Höga kvalitativa krav innebär, som ovan nämnt, att de anställda upplever att de inte 
innehar förmågan eller utbildningen som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
bra sätt (Anderson & Pulich, 2001, s. 3). Lösningen på detta problem är helt enkelt att 
införa lämplig utbildning och träning för de personer som berörs av detta, men också att 
se till så att de som ska tänkas avancera inom organisationen har möjlighet att förbättra 
sina kompetenser inom det tänka området (Anderson & Pulich, 2001, s. 4). 
 

3.6.6 Engagemang och meningsfullhet 
Då ovan stycke berörde de faktorer som kan leda till utbrändhet kommer detta stycke att 
handla om den direkta motsatsen – det vill säga att känna sig engagerad och motiverad i 
sitt arbete (Schaufeli et al., 2002, s. 71). Att känna sig engagerad i sitt arbete innebär att 
individen upplever en stark drivkraft och känslan av att ha förmågan att fullständigt 
kunna hantera de krav som är kopplade till arbetsuppgifterna (Schaufeli et al., 2002, s. 
73). Detta innebär att individen har en vilja att lägga ner ansträngning i sitt arbete, och 
att denna vilja även kvarstår trots att det uppstår svårigheter (Schaufeli et al., 2002, s. 
74). Detta innebär även att individen kan identifiera sig med sitt arbete samt är djupt 
koncentrerad och fokuserad i arbetsuppgifterna (Schaufeli et al., 2002, s. 74-75). På 
grund av detta är engagemang definierat som motsatsen till utbrändhet (Schaufeli et al., 
2002, s. 75).  
 
Utöver detta definierar Cook (2012, refererad i Bedarkar & Pandita, 2013, s. 109) 
engagemang som att aktivt vilja uppnå organisatoriska mål för kollegorna och 
kundernas skull, samt att det förekommer en positiv känsla gentemot organisationen. 
Utbrändhet och engagemang är dessutom negativt relaterade till varandra (Schaufeli et 
al., 2002, s. 86), vilket innebär att då den ena variabeln ökar så minskar den andra. 
Fördelen med att ha engagerade medarbetare är bland annat villigheten att göra det lilla 
extra för organisationen uppstår samt att dessa medarbetare ser till att alltid gör sitt allra 
yttersta med en passion för sitt arbete (CIPD, 2006, refererad i Bedarkar & Pandita, 
2013, s. 109). Kort sagt är engagerade medarbetare mer produktiva, varför det är viktigt 
att organisationer analyserar vilka faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang 
(Bedarkar & Pandita, 2013, s. 107).  
 
Ett flertal studier belyser drivkrafterna som ligger till grund för medarbetarnas 
engagemang (Bedarkar & Pandita, 2013, s. 109). Mani (2011, s. 23) presenterar fyra 
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faktorer som har störst påverkan på nivån av engagemang – vilka är de anställdas 
välbefinnande, empowerment, möjlighet till utveckling samt interna relationer. Samma 
studie redogör även för vad organisationen borde göra för att öka medarbetarnas 
engagemang. Lösningarna bestod dels av att organisationen skulle göra möjligheterna 
till avancemang mer rättvisa, förbättra samarbetet inom arbetsgrupperna, införa och 
förbättra friskvårdsprogram samt att göra underchefer mer delaktiga i beslutsfattandet 
(Mani, 2011, s. 24). I en studie av Bedarkar & Pandita (2013) ligger fokus istället på tre 
centrala drivkrafter som påverkar den upplevda nivån av engagemang. Dessa är intern 
kommunikation, ledarskap samt balansen mellan arbetet och fritid (Bedarkar & Pandita, 
2013, s. 107). 
 
Den interna kommunikationen hjälper till att sprida organisationens värderingar till 
medarbetarna och hjälper till att frambringa klarhet till medarbetarnas egna roller inom 
organisationen, vilket bidrar till att samtliga slutligen arbetar för att uppnå de 
gemensamma organisatoriska målen (Bedarkar & Pandita, 2013, s. 112). Intern 
kommunikation är dessutom viktigt för att kunna säkerställda engagemang, varför 
brister i kommunikationen kan påverka engagemanget på ett negativt sätt. Gällande 
ledarskap har studier har visat att vissa ledarskapsstilar påverkar medarbetarnas 
motivation och jobbtillfredsställelse, två faktorer som även är kopplade till engagemang 
(Bedarkar & Pandita, 2013, s. 111). Att uppleva stöd från och förtroende för sin ledare, 
tillsammans med ett arbetsklimat där skuldbeläggning av andra ej förekommer leder till 
ett ökat medarbetarengagemang (Xu & Cooper, 2010, refererad i Bedarkar & Pandita, 
2013, s. 111). Att vidare uppleva en balans mellan arbetsliv och fritid innebär kort sagt 
att det finns ett bra samspel mellan en individs olika roller som är kopplade till både 
arbetslivet och det vanliga livet (Bedarkar & Pandita, 2013, s. 112). Detta innebär att 
individen ska kunna klara av att hantera att leva ut samtliga roller utan att någon av dem 
påverkas negativt. Den upplevda balansen innefattar bland annat möjlighet till flextid, 
möjlighet till föräldraledighet samt tillgång till barnpassning/barnomsorg (Bedarkar & 
Pandita, 2013, s. 112). I denna studie av Bedarkar och Pandita (2013) visar deras modell 
att dessa ovannämnda tre centrala drivkrafter påverkar medarbetarnas engagemang som 
i sin tur påverkar medarbetarnas prestation som slutligen även påverkar hur företaget 
presterar överlag (Bedarkar & Pandita, 2013, s. 111). Utifrån denna studie är det viktigt 
att ta med sig att det inte endast är medarbetarna som ska bidra till att organisationen 
uppnår sina mål, organisationen måste även se till att medarbetarnas mål och 
förväntningar uppfylls (Bedarkar & Pandita, 2013, s. 113), och detta är av yttersta 
viktigt för att de ska förbli engagerade och motiverade i organisationen. 
 
Kommersiella företag förväntar sig att deras anställda ska vara engagerade och 
hängivna i sitt arbete (Hulkko-Nyman, 2012, s. 25). För en del företag kan dessutom 
arbetsengagemang fungera som en fördel gentemot dess konkurrenter (Bakker et al., 
2008, refererad i Hulkko-Nyman, 2012, s. 25). Dessa påståenden betonar ytterligare 
vikten av att ha engagerade medarbetare inom sin organisation, och detta bör även gälla 
inom sjukvården. Att studier har visat att engagemang har en stark koppling till 
välbefinnande bland sjuksköterskor samt att välbefinnande ökar chansen att 
sjuksköterskor stannar inom sitt yrke (Brunetto et al., 2013, s. 2796) är inte särskilt 
förvånande. Detsamma gäller inom äldreomsorgen där studier har visat att 
jobbtillfredsställelse och engagemang är negativt relaterade till viljan att lämna sitt yrke 
(Karsh et al., 2005, s. 1278; Clausen et al., 2014, s. 588).  
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De faktorer som, genom jobbtillfredsställelse och engagemang, har en stor inverkan på 
känslan att vilja stanna kvar inom sitt yrke är således arbetsbelastning, gynnsamma 
arbetsscheman, att känna sig trygg på jobbet samt att motta positiv feedback (Karsh et 
al., 2005, s. 1278). Där till, i likhet med Mani’s (2011, s. 23) fyra nyckeldrivkrafter, 
visar den danska studien som tidigare nämnts att för att minska risken för uppsägning 
bland personalen inom äldreomsorgen var bland annat tillräckliga möjligheter till att 
nyttja och utveckla sin yrkeskompetens samt upprätthållandet av positiva sociala 
relationer på arbetet viktiga faktorer att fokusera på (Clausen et al., 2014, s. 590). 
Studier visar även att icke penningrelaterade belöningar är viktiga för främjandet av 
engagemang inom äldreomsorgen, vilket innebär att ledare bör fokusera på att skapa 
utmanande arbeten samt främja känslan av uppskattning (Hulkko-Nyman, 2012, s. 45). 
 
En annan aspekt som påverkar graden av upplevt engagemang i arbetet är 
meningsfullhet (May et al., 2003, s. 30), där ökad upplevd meningsfullhet leder till ökad 
känsla av engagemang. Det finns det fyra källor till mening och meningsfullhet inom 
arbetet, vilka är jaget, andra personer, arbetets sammanhang samt det andliga livet 
(Rosso et al., 2010, s. 95). Till jaget hör underliggande värderingar, motivationsfaktorer 
samt trosföreställningar (Rosso et al., 2010, s. 99). Till andra personer hör kollegor, 
ledare, grupper och samhällen samt familj (Rosso et al., 2010, s. 100-102). Arbetets 
sammanhang inkluderar vidare utformning av arbetsuppgifter, organisationens uppdrag, 
ekonomiska förhållanden, icke-arbetsrelaterade områden (så som hobbies och intressen 
som spiller över på arbetet), samt kulturen där arbetet utförs (Rosso et al., 2010, s. 103). 
Det andra livet relaterar till att finna en mening bortom jaget som medarbetaren 
inkorporerar i arbetet, varför arbetet upplevs som mer meningsfullt på ett djupare plan 
(Rosso et al., 2010, s. 107). Det finns vidare sju kategorier av mekanismer som leder till 
ett meningsfullt arbete. Dessa är äkthet, självförmåga, självkänsla, syfte, samhörighet, 
överskridande (dvs. ersätta egot till en enhet större än en själv), samt att 
meningsskapandet sker genom kulturen och samspelet (dvs. hur andra beter sig inom 
organisationen påverkar den individuella upplevelsen av meningsfullhet) (Rosso et al., 
2010, s. 108). Då organisationer arbetar för att främja dessa mekanismer ökar känslan 
av meningsfullhet, varför dessa är viktiga vägar för ett meningsfullt arbete (Rosso et al., 
2010, s. 113). 
 

3.7 Sammanfattande diskussion 
Den första delen av vår teoretiska referensram har haft stor fokus på just att mäta 
tjänstekvalité. Detta då mätning av den existerande kvalitén är ett oundvikligt steg för 
att kunna hitta potentiella förbättringsåtgärder. Syftet med att visa på så många olika 
teorier och kritiken mot dessa var framförallt att påvisa den komplexitet som råder 
gällande just tjänstekvalité och hur den ska mätas. De traditionella 
tjänstekvalitetsmodellerna kan sägas ha fungerat som en startpunkt för oss, men vars 
metoder för mätning dock inte skulle fungera för vår specifika målgrupp, vilket 
diskuteras vidare nedan. Det vi däremot fann var användbara kriterier för att mäta 
tjänstekvalité inom äldreomsorg, något som vi återkommer till senare i denna 
diskussion.  
 
Än idag hävdar författare att diskussionen kring hur tjänstekvalité ska mätas på bästa 
sätt fortfarande är olöst (Mahmoud & Khalifa, 2015, s. 346). Dagger et al. (2007) 
fastslår att forskning kring tjänstekvalité är omfattande, men att den fokuserats kring att 
utveckla generiska modeller, exempelvis Brady & Cronin (2001) och Parasuraman et al. 
(1985). Publicerat material kring kontext-specifika modeller är däremot betydligt 
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mindre omfattande, trots att forskning pekar på att tjänstekvalité är just kontext-specifik 
(Philip & Hazlett, 1997). De modeller som lyfts genom litteraturgenomgången har i de 
allra flesta fall utgått från Grönroos’ (1984) perspektiv eller från tankarna bakom 
SERVQUAL (Parasuraman et al, 1985). Främst den sistnämnda tycks ha blivit en grund 
för såväl mätning som definition av begreppet tjänstekvalité. Kritik har som nämnt 
riktats mot mätinstrumentet då det av vissa har ansetts vara alltför generiskt (Philip & 
Hazlett, 1997; Dagger, 2007), och somliga har därtill menat att det inte finns någon 
vetenskaplig grund för att påstå att tjänstekvalité är samma sak som skillnaden mellan 
förväntningar och uppfattningar (Cronin & Taylor, 1992; Philip & Hazlett 1997; 
Carillat et al., 2007; Teas 1993). 
 
Att SERVQUAL och senare variationer av denna är alltför generiska menar vi stämmer, 
och allt mer i kontexten äldreomsorg där tjänsten som tidigare nämnt är allt annat än 
konventionell och innehåller flera moment som gör den komplex (se avsnitt 3.1.2). Som 
Donabedian (1992) konstaterar innefattar tjänsten såväl en medicinsk del och en 
omsorgsdel, och Zimmerman (2003) menar att tjänsten i sig är att betrakta som 
subjektiv. Kunden är därtill i en ständig beroendeställning till tjänsteutövaren, samt att 
tjänsten förmodligen kommer att pågå resten av livet (Saliba & Schnelle, 2002, s. 1421). 
Att kunna mäta en så komplex tjänst genom ett generiskt mätinstrument anser vi inte 
vara varken möjligt eller lämpligt. 
 
Vi ställer oss även bakom kritiken som lyfts mot att mäta förväntningar, då många av de 
som idag bor på särskilda boenden hamnat där på grund av att hälsan blivit så dålig att 
det inte längre är möjligt att bo hemma och att denna flytt kan ske relativt hastigt. Mot 
bakgrund av det är det kanske rimligt att anta att dessa äldre personer inte hunnit skaffa 
sig några förväntningar på det särskilda boende där de hamnar. Därtill är bilden av 
särskilda boenden ofta negativt porträtterad i media som exemplifierats i inledningen, 
vilket kanske snarare bidrar till låga förväntningar. Analogt med Parasuraman et al. 
(1988) och Grönroos (1984) resonemang skulle tjänsten särskilt boende således ändå 
betraktas som att vara av god kvalité, då förväntningarna motsvarades även om de var 
låga. Utöver den kända kritiken mot SERVQUAL så menar vi att mätningen av både 
förväntningar och uppfattningar skulle kunna bli problematisk av ytterligare fyra skäl - 
det innebär dubbelt så många påståenden, något som känns opassande då de existerande 
frågorna kan vara svåra nog att få svar på. Därtill kan det vara svårt att få ett korrekt 
svar då frågar om förväntningar kring en tjänst ställs i efterhand, eftersom respondenten 
då troligtvis färgats till stor del av sin faktiska upplevelse. Vidare är de existerande 
gapen i GAP-modellen inte heller relevanta för vår målgrupp, exempelvis är ett av 
gapen att organisationen inte lever upp till det som lovas i extern kommunikation. Detta 
är ju förvisso sant utifrån att kommunen har instiftat sina lokala värdighetsgarantier som 
de sedan inte lever upp till, men att stänga ett sådant gap genom att exempelvis avge 
färre löften i värdighetsgarantierna skulle knappast påverka nöjdheten hos de boende, då 
dessa troligtvis inte varit föremål för den externa kommunikationen från första början. 
 
Ett ytterligare motiv till att inte utgå från SERVQUAL-instrumentet och dess 
efterföljande variationer är att det bara är frågor som kan ställas till kunder och chefer, 
inte personalen. Eftersom personalen är att betrakta som minst lika viktig som kunden i 
en organisation menar vi att deras perspektiv bör tas beaktande. Att säkerställa att 
personalens psykosociala arbetsmiljö är av god kvalitet kan därmed, enligt Grönroos’ 
(1988; 2000) resonemang sägas vara ett viktigt steg mot att förbättra tjänstekvalitén för 
de boende. Vår utgångspunkt blir därför att göra två undersökningar – en där vi frågar 



 
 

40 

de boende om deras upplevelse av tjänstekvalité, utifrån deras villkor. Den andra 
undersökningen kommer att utgå från personalens skattning av de olika psykosociala 
arbetsmiljöfaktorernas betydelse för respektive kvalitetsindikator. Personalen får därtill 
möjlighet att själva ge synpunkter på förbättringsområden som de ser i verkligheten. 
 
Som nämnt ovan så innebär mätning av tjänstekvalité en stor komplexitet, denna 
komplexitet existerar i alla branscher och äldreomsorgen är inget undantag. Snarare kan 
sägas att äldreomsorgen och särskilda boenden har en särskild utmaning i detta fall då 
många av som bor på dessa boenden lider av såväl fysiska handikapp som nedsatt syn 
och hörsel som kognitiva sjukdomar som exempelvis demens. Det vi som ovan nämnt 
främst tagit med oss från litteraturöversikten är därmed sammanfattningsvis att en 
analys av tjänsten och ett framtagande av dess viktigaste beståndsdelar inför en mätning 
(Philip & Hazlett, 1997) är ett bättre verktyg än en generisk modell så som exempelvis 
SERVQUAL och SERVPERF. Genom Philip och Hazlett’s (1997) perspektiv har vi 
således analyserat vad som ingår i tjänsten (3.2), vilka dess viktigaste beståndsdelar är 
(3.3.3) och hur tjänstekvalitén mäts idag (3.3.3). De viktigaste beståndsdelarna utifrån 
vår utvärdering av tjänsten samt tidigare forskning kring äldreomsorgen som tjänst 
resulterade i 16 kvalitetsindikatorer. Dessa kvalitetsindikatorer återfinns också under 
avsnittet 3.3.3, och är alltså ett resultat av bland annat idéerna bakom Greenhouse-
konceptet (Koren, 2010; Kane, 2007) såväl som en kanadensisk studie av Robichaud 
(2006). Även om Greenhouse exempelvis är ett amerikanskt arbetssätt som inte har 
prövats just i Sverige, så fann vi att det däremot prövats i många andra länder. Därtill 
var flera av de svenska studierna som vi också utgick från samstämmiga med dessa 
idéer (Harrefors et al, 2007; Socialstyrelsen 2014).  
 
Som beskrivet under 3.3.3 har en del av dessa forskare använt sig av intervjuer istället 
för enkäter. Vår metod kommer att diskuteras i nästa kapitel, men det vi främst använt 
av de nämnda teorierna är kvalitetsindikatorer - alltså, enligt vilka kriterier god kvalité 
inom äldreomsorg ska mätas. Hur den bäst mäts i denna målgrupp är ännu inte klarlagt, 
och vår intention är att med vår metod försöka få grundligare och mer nyanserade svar 
än de svar som exempelvis Socialstyrelsen får genom sin årliga enkät.  
 
Utifrån perspektivet från såväl Kotler (2000) som Page (2004, refererad i Rathert et al. 
2009), Grönroos (1988; 2000) och Brunetto et al. (2013) har vi också tagit till oss att de 
interna kunderna, personalen, bör behandlas med samma service som de externa 
kunderna. Utifrån detta menar vi alltså att tjänstekvalité på så vis har en koppling till 
den psykosociala arbetsmiljön, som vi redogör för i avsnitt 3.4.  Utifrån detta vill vi 
alltså undersöka om detta samband föreligger mellan personalen i Umeå kommuns 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer och den tjänstekvalité som de kan leverera. För att 
kunna ställa relevanta frågor till personalen sökte vi, på samma sätt som med 
kvalitetsindikatorerna, olika studier som fastställt vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
som är viktigast. Bland de teorier vi sökte i detta syfte hittade vi, i likhet med arbetet 
med kvalitetsindikatorerna, hittade vi inget specifikt mätinstrument för det vi önskar 
göra - undersöka hur olika delar av arbetsmiljön spelar in på olika delar av 
tjänstekvalitén. Vi fann exempelvis bland annat Danish Psychosocial Questionnaire, 
som är ett välkänt utvärderingsinstrument av arbetsmiljö. Detta instrument är emellertid 
konstruerat för att mäta arbetsmiljöns nuvarande status för personalen, och inte hur det 
samspelar med deras möjlighet att leverera tjänstekvalité. Detta gjorde att vi, som 
beskrivet med kvalitetsindikatorerna, istället försökte få ett en så bred bild som möjligt 
av de olika teorier som fanns i ämnet och utifrån denna teoretiska referensram utforma 
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grunden för frågeställningarna i vår enkät till personalen. De faktorer som enligt studier 
sägs påverka den psykosociala arbetsmiljön visade sig vara relativt samstämmiga och 
det slutliga valet av dessa arbetsmiljöfaktorer har utgått från de faktorer som 
uppkommit flest gånger och av flera olika författare. De arbetsmiljöfaktorer som ska 
ligga till grund för sammankopplingen med kvalitetsindikatorerna är att påverka 
arbetstakten, fatta egna beslut, fungerande spridning av information, stöd från chef, 
uppmuntran från chef, stöd från kollegor, positivt socialt klimat, arbetsbelastning, 
engagemang samt meningsfullhet.    
 
Utifrån utgångspunkten att ett samband föreligger handlar således avsnitt 3.6 om hur 
dessa psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan förbättras, för att på så vis förbättra 
tjänstekvalitén. Utifrån de valda arbetsmiljöfaktorerna sökte vi således artiklar som 
behandlade hur en arbetsgivare kunde gå till väga för att öka den anställdes upplevda 
känsla av kontroll och inflytande (3.6.2), stödja och uppmuntra sina anställda (3.6.3), 
främja och förbättra sammanhållningen och samarbetet på arbetsplatsen (3.6.4), minska 
individens upplevda arbetskrav (3.6.5) och slutligen öka de anställdas engagemang och 
upplevda meningsfullhet i arbetet (3.6.6). Under dessa respektive stycken finns konkreta 
verktyg för hur arbetsgivaren kan gå till väga för att förbättra de olika delarna av 
arbetsmiljön. I vissa fall är verktygen relativt generella, varför vi i analysen kommer att 
sätta dessa i äldreomsorgens kontext samt kombinera dessa med personalens egna 
förslag.   
 
Sammanfattningsvis har vi alltså funnit teorier som bekräftar att arbetsmiljön påverkar 
personalens förmåga att kunna leverera tjänstekvalité (Page, 2004, refererad i Rathert et 
al., 2009; Grönroos, 2000; Kotler 2000, Brunetto, et al. 2013) och vi har utifrån en 
gedigen teoretisk referensram tagit fram de centrala begreppen som kan sägas existera 
inom psykosocial arbetsmiljö. Vi har däremot inte ännu någon kännedom om dessa 
faktorer är viktiga för personalens förmåga att leverera vård av god kvalité på särskilda 
boenden inom Umeå kommun, något som studien alltså avser att undersöka. Studiens 
syfte är således att förenkla ett förbättringsarbete på särskilda boenden, genom att 1) 
mäta tjänstekvalité utifrån 16 kvalitetsindikatorer, 2) sammankoppla dessa 
kvalitetsindikatorer och arbetsmiljöfaktorer och 3) åtgärda bristerna i tjänstekvalité 
genom förbättringar i arbetsmiljön utifrån en teoretisk grund. Dessa steg utgör 
tillsammans grunden för den mät-och åtgärdsmodell som vi utgår från under studiens 
gång och som kan sägas symbolisera vårt arbetssätt. Denna modell presenteras nedan. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  

MÄTA  

Mäta tjänstekvalité 
utifrån 
kvalitetsindikatorer 
och därigenom hitta 
förbättringsområden  

SAMMANKOPPLA 

Sammankoppla 
kvalitetsindikatorer med 
psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer 

ÅTGÄRDA  
 
Åtgärda brister i 
tjänstekvalité genom 
teori och konkreta 
förslag från personal 
och de boende   

Figur 1. Mät- och åtgärdsmodell. 
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4. METOD II 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt i studien. 
Detta innefattar inledningsvis en diskussion kring forskningsstrategi, forskningsdesign 
samt forskningsmetod. Vi kommer även att redogöra för hur urvalet av respondenter till 
vår studie har gått till samt hur enkäterna är utformade. Avslutningsvis kommer vi att 
beskriva hur vi avser att analysera resultatet av studien och även redogöra för hur vi 
förhållit oss till forskningsetiken. 
 

4.1 Forskningsstrategi 
Enligt litteraturen finns det två olika typer av forskningsstrategier, nämligen kvantitativ 
och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2014, s. 49). Den generella skillnaden mellan 
dessa två strategier är att den första avser att kvantifiera (Bryman & Bell, 2014, s. 50), 
varpå den senare lägger en större tonvikt vid ord (Bryman & Bell, 2014, s. 390). I denna 
studie kommer vi att använda oss av den förstnämnda gällande båda delarna av vår 
undersökning. Kvantitativ metod kan vidare sägas härröra till positivismen avseende 
kunskapssyn och objektivism avseende verklighetssyn (Bryman, 2013, s. 40). I Metod I 
konstaterade vi emellertid att vi har en konstruktionistisk verklighetssyn, något som 
alltså snarare kan sägas höra ihop med ett tolkande synsätt, en induktiv inriktning och 
kvalitativ metod (Bryman, 2013, s. 40). Vi menar ändå att denna ståndpunkt är möjlig 
för oss då vi som nämnt avser mäta en subjektiv uppfattning, och har således denna 
verklighetssyn i kombination med en positivistisk kunskapssyn, ett deduktivt 
angreppssätt och en kvantitativ forskningsstrategi.   
 
Kvantitativ forskningsstrategi är därtill bäst lämpad då vi avser att dels befästa ett 
samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer och olika kvalitetsindikatorer som relaterar 
till tjänstekvalitén, men också på ett övergripande sätt förstå hur de externa kunderna 
(det vill säga de boende) upplever tjänstekvalitén. Vi önskar därtill att viss mån kunna 
generalisera resultatet av den empiriska undersökningen till de personer som inte har 
ingått i undersökningen, något som är vanligt vid kvantitativa undersökningar (Bryman 
& Bell, 2014, s. 177). Vid generalisering, som även kallas extern validitet (Bryman & 
Bell, 2014, s. 179), är det viktigt att urvalet är representativt för populationen (Bryman 
& Bell, 2014, s. 189). Genom att använda en kvantitativ forskningsdesign har vi 
möjlighet att ta del av åsikter från fler respondenter, vilket dels innebär att vi kommer få 
en bredare förståelse för hur tjänstekvalitén upplevs på särskilda boenden inom Umeå 
kommun. Detsamma gäller för den enkät som ska delas ut till personalen - genom denna 
metod kan vi förhoppningsvis generalisera gällande vilka arbetsmiljöfaktorer som 
påverkar den upplevda tjänstekvalitén.  
 

4.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen utgör grunden för hur empirisk data ska samlas in och analyseras 
(Bryman & Bell, 2014, s. 62). Bryman och Bell (2014, s. 67) redogör för fem olika 
typer av forskningsdesign, vilka är experimentell, tvärsnitts- (survey), longitudinell-, 
fallstudie- samt komparativ design. I denna studie kommer vi att använda oss av en 
tvärsnittsdesign, även kallat surveydesign, där vi dels delar ut enkäter samt utför 
strukturerade intervjuer. Denna typ av forskningsdesign förknippas med just dessa två 
typer av datainsamlingsmetoder (Bryman, 2013, s. 63), och enligt kriterierna innebär en 
tvärsnittsdesign att data inhämtas från mer än ett fall med avsikt att erhålla kvantitativa 
data, som sedan ska analyseras för att finna samband eller mönster (Bryman & Bell, 
2014, s. 67). Att mer än ett fall ingår beror på att denna typ av forskningsdesign även 
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har för avsikt att avgöra huruvida det föreligger variationer i data, något som inte är 
möjligt att utläsa utifrån ett enda fall. Dessa olika fall kan sedan vara allt från familjer 
till organisationer eller nationer (Bryman & Bell, 2014, s. 67).  
 
I vår studie är vi således intresserade av variationer i åsikter bland de personer som bor 
på olika boenden inom Umeå kommun, samt variationer i åsikter bland personalen på 
dessa boenden. De olika fall som ingår i vår studie är således ett antal olika boenden 
inom Umeå kommun. Syftet med vår studie är att förbättra tjänstekvalitén på särskilda 
boenden inom Umeå kommun genom att undersöka huruvida personalen anser att de 
psykosociala arbetsmiljöfaktorerna är viktiga för att kunna leverera utlovad 
tjänstekvalité samt hur viktiga dessa faktorer upplevs vara i relation till 
kvalitetsindikatorerna, varför vi anser att en forskningsdesign som tillåter oss att samla 
in kvantitativa data vid en viss tidpunkt och sedan analysera sambandet mellan olika 
variabler, är en design som går i linje med vår studie och vårt syfte. 
 

4.3 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden redogör för vilken typ av datainsamlingsmetod som kommer att 
ingå i studien (Bryman & Bell, 2014, s. 62). Som ovan nämnt kommer denna studie 
således att innehålla två olika datainsamlingsmetoder där den ena avser att samla in data 
utifrån de boendes perspektiv och den andra utifrån personalens perspektiv. Det finns 
olika typer av datainsamlingsmetoder så som enkäter, strukturerade intervjuer samt 
deltagande observationer (Bryman & Bell, 2014, s. 62). I vår studie kommer vi att 
genomföra strukturerade intervjuer tillsammans med boenden och även lämna ut enkäter 
till personalen som arbetar på dessa boenden. Då vi avser att utföra en studie av 
kvantitativ art, rättare sagt en tvärsnittsstudie (surveyundersökning) är dessa två 
tillvägagångssätt vanliga (Bryman & Bell, 2014, s. 76). 
 

4.3.1 Strukturerade intervjuer 
Strukturerade intervjuer är en metod där forskaren ställer frågor utifrån ett i förväg 
bestämt frågeschema (Bryman, 2013, s. 203). Frågorna har oftast fasta svarsalternativ 
som ska ställas på samma sätt och i samma ordning till varje enskild respondent 
(Bryman & Bell, 2014, s. 77). Dessa standardiserade frågor underlättar framför allt vid 
kategoriseringen av svaren (Bryman & Bell, 2014, s. 215). Beslutet att genomföra 
strukturerade intervjuer med de boende, och inte traditionella enkäter, är baserat på att 
dessa respondenter ofta kan ha en viss nedsatt kognitiv förmåga och/eller fysiska 
handikapp, så som dålig syn. Denna metod är nämligen en fördelaktig metod att 
använda vid just sådana situationer, det vill säga då det bland annat förekommer läs- 
och skrivsvårigheter bland respondenterna (Bryman, 2013, s. 229). Att använda detta 
tillvägagångssätt möjliggör att vi som intervjuar kan förklara frågorna och dessutom se 
till att respondenterna själva slipper fylla i svaren, något som är positivt mot bakgrund 
av ovan beskrivna handikapp. 
 

4.3.2 Enkäter 
Den andra typen av datainsamlingsmetod vid surveyundersökningar är, som ovan 
nämnt, enkäter. En enkät är ett frågeformulär som respondenterna själva fyller i som 
vanligtvis innehåller slutna svarsalternativ och skickas ut via brev (Bryman, 2013, s. 
227). Fördelen med enkäter i förhållande till strukturerade intervjuer är att de dels är 
snabbare att administrera, de medför ingen intervjuareffekt samt att respondenterna kan 
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svara på enkäterna när det har tid och möjlighet (Bryman, 2013, s. 229). Mot bakgrund 
av detta anses enkäter vara den mest lämpade datainsamlingsmetoden gällande 
personalens åsikter. De står inte heller inför samma svårigheter som de boende gör, 
vilket gör denna metod mer lämpad än strukturerade intervjuer. Enkäterna kommer att 
delas ut i pappersform i samband med att vi besöker de särskilda boendena för att utföra 
de strukturerade intervjuerna. Vi kommer att samla in enkäterna efter cirka en vecka 
från de att vi har lämnat ut dem för att samtliga ur personalstyrkan ska få möjlighet att 
besvara enkäten.  
 

4.4 Urval av respondenter 

4.4.1 De boende 
Inför urvalet av respondenter bland de boende använde vi oss inledningsvis av ett 
sannolikhetsurval, något som Bryman (2013, s. 179) definierar som ett urval där 
sannolikheten att respektive enhet i populationen väljs ut är känd samt att detta urval 
sker slumpmässigt. Att använda ett sannolikhetsurval är viktigt för att kunna 
generalisera resultatet till populationen (Bryman & Bell, 2014, s. 200). Klusterurval är 
en typ av sannolikhetsurval som går ut på att populationen delas upp i kluster, där sedan 
ett antal av dessa kluster slumpmässigt väljs ut (Bryman, 2013, s. 186-187). I detta fall 
består således inte populationen av enheter utan av grupper (Bryman, 2013, s. 186). I 
vårt fall har vi valt att använda ett klusterurval då det inte var möjligt att få en 
förteckning över alla personer som bor på särskilda boenden inom Umeå kommun. 
Även om vi hade haft tillgång till en sådan förteckning hade ett slumpmässigt urval utan 
klusterindelning kunnat medföra att vi fått respondenter spridda över ett stort antal 
boenden. Detta hade inneburit att mycket tid gått åt till resor samt att det skulle krävas 
mer planering för att samordna tider för de olika intervjuerna. Denna typ av faktorer är 
enligt Bryman (2013, s. 186-187) vanliga anledningar till att välja just klusterurval. 
 
Inledningsvis i en urvalsprocess ska antalet respondenter som bör ingå i studien 
uppskattas (Bryman, 2013, s. 178). I Umeå kommun finns det 19 särskilda boenden 
(Umeå kommun 1a, 2016). Ett av dessa boenden drivs emellertid i privat regi, vilket 
gjorde att vi har uteslutit detta boende från urvalsramen. Valet att exkludera detta 
boende baseras på det faktum att syftet med vår studie inte är att jämföra tjänstekvalitén 
mellan privata och kommunala ägandeformer, något vi kanske skulle behöva göra om vi 
valt att inkludera detta boende och resultaten mellan detta boende och de andra skiljde 
sig åt markant. Dessa återstående 18 särskilda boenden kommer således att utgöra de 
kluster som ingår i vårt urval. En sammanräkning av det totala antalet platser på dessa 
18 särskilda boenden inom Umeå kommun gav oss 991 platser. Givet de boendes 
blandade sjukdomsbild kunde vi inte räkna med att få prata med samtliga på ett 
specifikt boende. Därtill hade vi också en begränsning i tid och resurser att ta hänsyn 
till. Mot bakgrund av detta beslutade vi att vårt urval skulle bestå av 70 respondenter. 
 
Ett klusterurval kan vidare utgöra flera olika steg (Bryman, 2013, s. 186), och i vårt fall 
blev det således två steg. Steg ett i vårt klusterurval blev att slumpmässigt välja ut ett 
antal av dessa 18 särskilda boenden. Utifrån ovan nämnda begränsningar ansåg vi det 
lämpligt att välja ut fyra särskilda boenden. Det andra steget i klusterurvalet blev att 
välja ut ett antal respondenter på dessa fyra boenden. Då det totala antalet respondenter 
vi avsåg att nå var 70 stycken, så innebar detta således ett slumpmässigt urval av 17 
respondenter per boende. Eftersom vi, som ovan nämnt, inte hade tillgång till någon 
förteckning över personerna på dessa särskilda boenden var vår enda möjlighet att 
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kontakta respektive enhetschef och be om tillåtelse att få utföra dessa strukturerade 
intervjuer, för att på så vis få kontakt med det valda antalet respondenter. 
 
Dessa initialt utvalda enhetschefer tackade dessvärre nej till vår förfrågan inom några 
dagar, vilket medförde att vi fick välja ut ytterligare fyra särskilda boenden som vi 
skickade en förfrågan till. Då endast ett av dessa boenden tackade ja, beslutade vi oss 
för att kontakta samtliga återstående boenden. Detta resulterade i att ytterligare tre 
enhetschefer tackade ja till att delta i studien, och således var vår målsättning uppnådd. 
Det visade sig emellertid att 17 respondenter per boende var en omöjlighet, då samtliga 
enhetschefer menade att majoriteten av de boende var alltför sjuka för att delta. Detta 
resulterade i att vi fick kontakt med ca fyra respondenter per boende. Implikationerna av 
detta, och det faktum att vårt tänkta klusterurval inte fungerade som tänkt, diskuteras 
vidare i avsnittet Slutsats och rekommendationer (7). 
 

4.4.2 Personal 
Urvalet av respondenter till personalenkäter var således helt beroende av vilka särskilda 
boenden som tackat ja att delta i studien. Vilket innebär att urvalet av respondenter till 
personalenkäten kommer att baseras på det klusterurval som genomförts i stycket ovan. 
Som nämnt kommer denna studie att utgöras av fyra särskilda boende inom Umeå 
kommun. Detta innebär att de som både jobbar och bor inom dessa fyra särskilda 
boenden kommer att utgöra vår population och det är endast till denna population vi 
eventuellt kan generalisera vårt resultat. Anledningen till att vi valt att dela ut enkäter på 
samma särskilda boenden som vi genomför intervjuerna, är att vi avser analysera 
kvalitén för varje boende. Därtill har personalen genom enkäten möjlighet att komma 
med förslag på förbättringar som rör kvalitetsarbetet på dennes arbetsplats. Det är 
således relevant för eventuella förbättringsåtgärder att personalens och de boendes svar 
från ett visst särskilt boende sätts i relation till varandra. Utifrån information från 
enhetscheferna jobbar det sammantaget cirka 150 personer på dessa fyra särskilda 
boenden, vilket innebär att vi kommer att dela ut sammanlagt 150 enkäter.   

 
4.5 Utformning av datainsamlingsinstrument 

4.5.1 Utformning strukturerad intervju 
När vi utformande frågorna till de strukturerade intervjuerna utgick vi ifrån de 16 
kvalitetsindikatorerna som presenterades i teorikapitlet. Dessa kvalitetsindikatorer är 
sedan uppdelade i sex teman, nämligen fysisk miljö, måltider, aktiviteter, trygghet, 
interaktioner samt självbestämmande (se Bilaga 2). Vanligtvis utgörs frågorna i 
strukturerade intervjuer av slutna frågor (Bryman, 2013, s. 205), där slutna frågor 
innebär att det föreligger ett antal fasta svarsalternativ som respondenten får välja 
mellan (Bryman, 2013, s. 242). Fördelarna med slutna frågor är bland annat att svaren 
är enkla att bearbeta, de klargör innebörden av en fråga samt att de är lättare att besvara 
för respondenten (Bryman, 2013, s. 245). Nackdelen är således att det kan vara svårt att 
få uttömmande svar, risk för variationer i tolkningar av svarsalternativen samt att det 
finns en risk att svarsalternativen inte passar alla respondenter (Bryman, 2013, s. 246). 
 
Gällande de frågor som ingår i denna studie är de inledningsvis utformade enligt ovan 
beskrivning, det vill säga slutna frågor. Respondenterna ska således besvara vilken av 
fyra svarsalternativ som passar in på dem allra bäst, från mycket till inte alls beroende 
på hur frågan är formulerad. Vi valde att utesluta svarsalternativ i linje med ”ingen 
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åsikt” eller ”vet ej”. Detta då vi önskade att respondenten skulle bli tvungen att ta 
ställning – även om vi givetvis är medvetna om att många väljer det mer positiva svaret 
om de inte får en möjligt att välja exempelvis ”ingen åsikt”. Däremot innehåller varje 
fråga även en öppen underfråga. Syftet med denna underfråga är att fånga upp övriga 
åsikter och tankar som kan vara viktiga för att beskriva hur tjänstekvalitén upplevs. I 
och med detta minimerar vi risken att det kan finnas åsikter som inte fångas upp av de 
standardiserade svarsalternativen. Denna fråga är dock valfri att besvara, då en del 
respondenter kan uppleva de fasta svarsalternativen som tillräckliga. Fördelen med 
öppna frågor är bland annat att respondenterna får möjlighet att svara med sina egna ord 
samt att det möjliggör för uppkomsten av oförutsedda svar (Bryman, 2013, s. 244). I 
denna studie ansåg vi det var viktigt att på ett djupare plan förstå de bakomliggande 
orsakerna till respondenterna svar, därför var det essentiellt för oss att inkludera denna 
öppna fråga i vår trots att det kan komma att krävas mer tid vid bearbetningen och 
sammanställningen av intervjuerna. Just denna aspekt är en nackdel med öppna frågor, 
att det är med tidskrävande vid bearbetning, men även vid intervjutillfället då det ger 
utrymme för respondenterna att prata betydligt längre än då slutna frågor presenteras 
(Bryman, 2013, s. 244). 
 
I samtliga frågeformulär för de strukturerade intervjuerna har vi angett ett antal exempel 
på vad som kan ingå i frågan. Syftet med dessa exempel är att de ska fungera som 
uppföljningsfrågor i det fall då respondenten inte förstår vad som menas vid en viss 
fråga. Uppföljningsfrågor är vanligt förekommande inom strukturerade intervjuer främst 
på grund av att respondenten behöver mer information för att besvara frågan (Bryman, 
2013, s. 219). Vi insåg att detta kan komma att bli fallet i vår studie då respondenterna 
utgörs av äldre personer som kanske dels hör dåligt, eller av andra orsaker inte förstår 
hur de ska svara eller att svaren de anger inte passar in i de fasta svarsalternativen.  
 
De 16 kvalitetsindikatorer som vi har valt att omfatta i vår studie har vi sedan valt att 
dela in i sex teman för att underlätta vid såväl frågetillfället som vid redovisningen av 
resultatet. Dessa teman är fysisk miljö (4 indikatorer), måltider (2 indikatorer), 
aktiviteter (3 indikatorer), trygghet (1 indikatorer), interaktion (4 indikatorer) och 
självbestämmande (2 indikatorer). Varje indikator representerar vidare en fråga i 
intervjuguiden. Dessa frågor har således hjälpt oss att uppskatta hur tjänstekvalitén 
upplevs av de som nyttjar tjänsten, det vill säga de boende. I tabellen i Bilaga 1 finns 
indikatorerna presenterade samt de teorier som ligger till grund för dessa. 
 

4.5.2 Pilotstudie, strukturerad intervju 
Enligt Bryman och Bell (2014, s. 276) är det alltid en fördel att göra en pilotstudie innan 
den faktiska undersökningen ska äga rum. Detta har dels till syfte att säkerställa att 
frågorna fungerar som tänkt, och dels att helheten av själva undersökningen blir bra. 
Författarna menar vidare att detta är speciellt viktigt gällande enkätundersökningar, då 
eventuella missförstånd som kan uppkomma blir svåra att åtgärda då den som står 
bakom undersökningen inte finns på plats, och därmed inte kan förtydliga eller reda ut 
dessa missförstånd. Undersökningen vi skulle genomföra hos de boende var förvisso 
inte en enkät, och problemen ovan med att inte finnas på plats för att kunna reda ut 
eventuella missförstånd fanns således inte i denna situation. Vi var dock medvetna om 
att det fanns en blandad sjukdomsbild hos de boende som kunde innebära att 
komplicerade frågor och en alltför lång intervju kunde innebära svårigheter, så som att 
den boende blev alltför trött eller inte förstod. Utifrån det valde vi att göra en mindre 
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pilotstudie även här, för att säkerställa att frågorna var begripliga och att intervjun inte 
tog för lång tid. Vi ville också undersöka om de boende fann frågorna relevanta och om 
de önskade lyfta ytterligare frågor. Enligt Bryman & Bell (2014, s. 277) är det dock inte 
lämpligt att genomföra en pilotstudie på respondenter som tillhör populationen som ska 
ingå i den faktiska undersökningen. Författarna menar att man istället bör hitta 
respondenter som i största utsträckning kan sägas representera den grupp man senare 
ska undersöka. 
 
I vårt fall skulle denna grupp möjligtvis kunna tänkas vara äldre personer som inte bor 
på särskilt boende idag, men som står inför den situationen inom en relativt snar 
framtid. Dessa personer kan emellertid antas vara relativt pigga, och således inte 
representera personer med den blandade sjukdomsbild som nämndes ovan. Detta skulle 
därmed innebära att dessa personers synpunkter således inte skulle tjäna syftet med 
pilotstudien. Mot bakgrund av det bestämde vi ändå att försöka ta kontakt med några 
respondenter på ett särskilt boende, utifrån en anhörigkontakt som en av författarna 
hade. Om enhetschefen på detta boende i ett senare skede tackar ja till att delta i faktiska 
undersökningen hade vi fått utesluta att prata med just dessa respondenter.  
 
Genom anhörigkontakten fick vi tillgång till tre respondenter på vilka vi fick testa 
frågorna. I ett av fallen fick en anhörig vara behjälplig med att besvara frågorna, vilket 
föranledde oss att lägga till en ytterligare fråga i slutet av intervjun, som behandlade 
huruvida en anhörig eller annan närstående varit delaktig, samt hur ofta denne besöker 
respondenten. Utifrån pilotstudien tycktes frågorna vara begripliga, och intervjun tog i 
de flesta fall inte längre än femton minuter. Det enda som tillades av respondenterna var 
en kommentar gällande utomhusmiljön. Bland respondenterna var två rullstolsbundna, 
och dessa påtalade svårigheterna med att ta sig ut genom entrén då tröskeln var väldigt 
hög. Samtliga respondenter på just detta boende upplevde att utomhusmiljön på det 
stora hela var trivsam, men då de sällan fick möjlighet att gå ut på exempelvis 
promenader blev balkongen den enda platsen där de kunde vistas utomhus. Balkongerna 
möjliggjorde emellertid inte att fler än tre rullstolsbundna kunde vistas där samtidigt, då 
det blev väldigt trångt. Utifrån dessa kommentarer, och med antagandet om att många 
av de kommande respondenterna kunde vara rullstolsbundna och uppleva liknande 
problem, valde vi därför att lägga till “anpassning av utomhusmiljön”, som ett 
komplement till hur trivsam den ansågs vara. 
 

4.5.3 Utformning enkät 
Gällande enkäter är det fördelaktigt att ha så få öppna frågor som möjligt, eftersom 
respondenterna ofta finner det jobbigt att bli tvungen att kommentera i alltför hög 
utsträckning (Bryman & Bell, 2014, s. 250). Mot bakgrund av det, och för att underlätta 
sammanställningen av data, har således enkätfrågorna slutna svarsalternativ. Frågorna i 
enkäten är i grunden utformade enligt de kvalitetsindikatorer presenterade här ovan (se 
Bilaga 3), men där respondenterna istället ska skatta hur passa viktiga de olika 
psykosociala arbetsmiljöfaktorerna är för att ha möjlighet att uppnå dessa 
kvalitetsindikatorer (se Bilaga 4). Ett exempel på frågornas utformning är: “Hur viktigt 
är det att ha möjligheten att fatta egna beslut för att kunna ge de boende möjlighet till 
utevistelse (KI-9)”. Respondenterna får därefter gradera hur viktig arbetsmiljöfaktorn är 
genom att välja ett av fyra alternativ. Denna typ av svarsalternativ hör ofta samman med 
en så kallad Likertskala, och kallas för numeriskt responsformat (Bryman & Bell, 2014, 
s. 268). Då det endast finns förklarande text på siffran ett och fyra på personalenkätens 
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Likertskala är vi medvetna om att det kan finnas en risk att personalen själva tolkar de 
resterande siffrornas betydelse. Vi anser däremot att om respondenten vet om att fyra är 
mycket viktigt är det rimligt att en trea betyder att faktorn är av vikt för indikatorn. I 
likhet med de strukturerade intervjuerna valde vi också att utesluta alternativet ”ingen 
åsikt” eller ”vet ej”, då denna typ av svar inte varit användbara för får studie. Som 
nämns nedan (4.5.3) genomförde vi en mindre pilotstudie för att testa vårt första utkast 
till enkäten. I denna version hade vi istället för en Likertskala, bett personalen skatta 
vilka tre arbetsmiljöfaktorer som var viktigast för en viss indikator. Det fanns således 
max tre svarsalternativ. Vi insåg emellertid att detta inte var i enligt med de teorier vi 
hade - enligt dessa är samtliga av vikt för den psykosociala arbetsmiljön, och genom att 
begränsa respondenterna till tre val skulle vi således inte kunna testa teorierna fullt 
ut.  Därför valde vi istället en Likertskala med fyra alternativ i den slutgiltiga enkäten.  
 
Därtill får respondenterna i slutet av enkäten möjlighet att komma med egna 
kommentarer gällande förbättringar på deras arbetsplats, också dessa utifrån 
kvalitetsindikatorerna. Denna sista del av enkäten representerar således en öppen fråga, 
vilket enligt ovan alltså inte är att föredra i en enkät. Denna fråga är å andra sidan 
frivillig, och kan ses som en möjlighet för respondenten att få uttrycka något som de 
kanske funderat på gällande de olika kvalitetsområdena. Majoriteten av enkäten har 
således slutna frågor, något som gör bearbetningen av data lättare (Bryman & Bell, 
2014, s. 262). Fördelen med att basera dessa slutna frågor på kvalitetsindikatorerna blir 
också att det blir lättare att jämföra svaren i de strukturerade intervjuerna med svaren 
från enkäterna, då de följer samma struktur. 
 

4.5.4 Pilotstudie, enkätundersökning 
Då vår studie innefattar en enkätundersökning bestämde vi att testa det första utkastet av 
enkäten på en grupp personer som tidigare arbetat inom vårdyrket. Detta då Bryman & 
Bell (2014, s. 277) förordar att pilotstudien i största möjliga mån inte ska göras med 
individer som sedan kan komma att ingå i urvalet, eftersom dessa då måste uteslutas. 
Detta kan i sin tur påverka huruvida urvalet blir representativt. Då samtliga boenden 
skulle komma att ingå i vårt urval hade en pilotstudie således inneburit att vi hade blivit 
tvungna att utesluta ett av dessa boenden, där pilotstudien ägt rum. Detta eftersom vi 
inte kunnat säkerställa att samma personal inte besvarade enkäten igen om det aktuella 
boendet blev en del av den faktiska undersökningen, något vi som ovan nämnt har större 
möjligheter att göra när det kommer till respondenterna för den strukturerade intervjun. 
Gruppen som ingick i pilotstudien för enkätundersökningen blev således fyra personer 
som arbetat på särskilda boenden, både som heltidssysselsättning och som extrajobb. 
Dessa fick besvara det första utkastet till enkäten och därefter ge kommentarer på hur de 
upplevt frågorna och om något varit otydligt. 
 
Resultaten från pilotstudien visade att denna första version av enkäten hade upplevts 
som väldigt lång och till viss del komplicerad, då varje fråga hade tre delar - 
respondenterna fick först uppskatta vad de trodde att de boende svarat på sin enkät, 
därefter komma med eventuella förbättringsförslag relaterade till den specifika 
indikatorn, och slutligen skatta vilka arbetsmiljöfaktorer som var viktigast för 
indikatorn. Tre av respondenterna uppgav att det hade tagit dem upp till 25 minuter att 
besvara enkäten. Utifrån detta valde vi att rationalisera bort de första två delarna av 
varje fråga, och endast fokusera på det samband som respondenterna skulle skatta 
mellan arbetsmiljöfaktorerna och kvalitetsindikatorerna. Detta mot bakgrund av att vi 
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insåg att det inte var möjligt att ta upp emot en halvtimme i anspråk av personalens tid 
för att fylla i en enkät, något de dessutom skulle bli tvungen att göra på sin rast. Att det 
är viktigt att en enkät inte tar för lång tid att fylla i är också något som stöds av Bryman 
& Bell (2014, s. 246), då författarna menar att långa enkäter kan leda till att 
respondenten tröttnar och slänger bort enkäten. Detta bidrar givetvis till att bortfallet 
också ökar (Bryman & Bell, 2014, s. 249), även om studier visat att respondenter har 
benägenhet att slutföra även mer omfattande enkäter så länge de uppfattar dem som 
intressanta. I fallet med vår enkät kan det tänkas att respondenterna finner frågorna 
intressanta, men då det är samma indikatorer som ständigt ska kopplas till olika 
arbetsmiljöfaktorer finns också en risk för att respondenterna tröttnar. Mot bakgrund av 
det, och pilotstudiens utfall, blev det alltså den slutliga enkäten kortare än det 
ursprungliga utkastet. Gällande arbetsmiljöfaktorerna fick vi en kommentar gällande 
faktorn arbetsbelastning, som vi i enkätens ursprungliga form delat upp i fysisk och 
psykisk belastning. Samtliga respondenterna uppgav att de upplevde att dessa var 
mycket svåra att särskilja från varandra, och att de konsekvent angett samma 
svarsalternativ för dessa eftersom det enligt dem inte förelåg någon skillnad. Detta 
gjorde att vi i den slutliga enkäten slog ihop dessa, och således representeras 
arbetsmiljöfaktorn arbetsbelastning av en fråga. 
 

4.6 Bortfall 
Bortfallet utgör de personer som ingår i urvalet men som av olika anledningar inte kan 
eller vill delta i studien (Bryman, 2013, s. 179). Konsekvenserna av detta kan bli att de 
personer som utgör bortfallet har andra åsikter än de som faktiskt ingår i resultatet 
(Bryman, 2013, s. 181), varför viktiga åsikter kan gå förlorade. Det är därför viktigt att 
ha det potentiella antalet bortfall i åtanke då urvalet ska göras, där detta antal kan 
adderas till urvalet (Bryman, 2013, s. 192). Bryman (2013, s. 231) påtalar vikten av att 
utforma ett intressant och relevant introduktionsbrev för att locka respondenterna till att 
besvara enkäten, för att på så vis kunna minska bortfallet. I det introduktionsbrev som 
bifogas tillsammans med enkäterna i denna studie vill vi tydligt redogöra för hur viktiga 
deras svar är för studien samt varför vi önskar att inkludera dessa respondenter i studien. 
Tonvikten ligger dessutom på att samtliga som deltar i studien är helt anonyma samt att 
inga svar ska vara möjliga att kopplas till en viss individ eller arbetsplats. Att redogöra 
för att svaren behandlas konfidentiellt är även det viktigt för att minska bortfallet vid 
enkäter (Bryman, 2013, s. 231).  
 
Vidare har vi som tidigare nämnt utfört en pilotstudie som resulterade i att 
personalenkäten blev kortare, vilket även det kan ses som en åtgärd för att minska 
bortfallet (Bryman, 2013, s. 232). Gällande de strukturerade intervjuerna var 
målsättningen, som ovan nämnt, att nå ca 70 respondenter. Då vi genom enhetscheferna 
emellertid endast fick cirka fyra respondenter per boende kan vårt bortfall initialt sägas 
vara ca 77 %. Beroende på om någon av respondenterna inte har möjlighet att delta vid 
tidpunkten för intervjun kan bortfallet komma att bli större. Gällande personalenkäten 
har vi genom enhetscheferna fått informationen att totalt ca 150 personer kan nås av vår 
enkät. Det eventuella bortfallet för enkätundersökningen redovisas i inledningen till 
avsnittet Resultat (5.1).  
 

4.7 Analysmetod 
Ett sätt att analysera en variabel är att utgå från ett centralmått (Eliasson, 2013, s. 67). 
Ett vanligt centralmått att utgå ifrån är medelvärdet, vilket utgör samtliga svarsvärden 
dividerat med antalet svar (Eliasson, 2013, s. 68). Detta centralmått kommer vi att 
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använda vid analysen för både de strukturerade intervjuerna samt för personalenkäten. 
Tanken är att analyskapitlet ska utgå från den modell som presenterades i slutet av 
teorikapitlet, för att skapa en större förståelse för hur samtliga delar som utgör studien 
hänger ihop. Gällande de strukturerade intervjuerna kommer de medelvärden som 
presenteras i resultatkapitlet kopplas samman med de teorier som utgör mätdelen i 
teorikapitlet för att möjliggöra en jämförelse mellan teorin och den insamlade empirin. 
Gällande resultatet för båda undersökningarna kommer vi att sätta ett gränsvärde på 3.0. 
Anledningen till detta beror på att svar som understiger 3.0 tolkas som negativa svar 
och svar som överstiger 3.0 tolkas som positiva svar. I boendeundersökningen innebär 
således svar som understiger 3.0 att tjänstekvalitén är Inte alls bra (1.0) samt Inte så bra 
(2.0), medan svar som överstiger 3.0 innebär att tjänstekvalitén är Ganska bra (3.0) 
samt Mycket bra (4.0). I personalundersökningen uppstår liknande, svar som understiger 
3.0 innebär att arbetsmiljöfaktorn inte kan anses vara av vikt för indikatorn medan svar 
som överstiger 3.0 innebär att arbetsmiljöfaktorn är av vikt för indikatorn.  
 
Gällande resultatet från personalenkäterna kommer vi därtill att analysera samt 
presentera spridningsmåttet för dessa medelvärden. Ett spridningsmått anger hur stor 
spridningen är i svaren i förhållande till centralmåttet, där ett lägre spridningsmått 
indikerar att majoriteten av svaren befinner sig i närheten av centralmåttet (dvs. 
medelvärdet) (Eliasson, 2013, s. 67). Det spridningsmått som används i samband med 
medelvärdet är standardavvikelsen (Eliasson, 2013, s. 69). Anledningen till att vi 
använder oss av detta mått för att analysera resultatet är för att kunna avgöra om de svar 
som personalen uppger är relativt samstämmiga, det vill säga om personalen upplever 
att arbetsmiljöfaktorerna är lika viktiga för en viss indikator. En hög standardavvikelse 
visar att det föreligger en stor spridning i de svar som personalen har angett, vilket 
indikerar att det föreligger delade uppfattningar gällande hur viktig en viss 
arbetsmiljöfaktor var för en viss indikator. Här kommer vi även redogöra för hur 
koppling mellan de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna samt kvalitetsindikatorerna ser 
ut - vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som är viktigast för äldreomsorgens 
tjänstespecifika kvalitetsindikatorer.    
 
Även analysen är uppdelad enligt de teman som har presenterats tidigare. Analysen 
kommer därtill att utgå från figuren nedan och vilka steg som kommer att ingå inom 
respektive tema står förklarat under avsnittet 6.1.  
 

 
  

Figur 1. Mät- och åtgärdsmodell. 
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4.8 Forskningsetik 
Det finns en del etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till vid genomförandet av 
en forskningsstudie. Bland dessa återfinns nyttjandekravet, informationskravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2013, s. 131-132). Anledningen 
varför dessa etiska frågor är viktiga att belysa är framför allt för att värna om 
integriteten, anonymiteten och frivilligheten för de personer som ingår i en studie 
(Bryman, 2013, s. 131), men också för att se till så att data inte samlas in på bekostad av 
deltagarna (Denscombe, 2009, s. 193). Det är därför viktigt att forskare som utför en 
samhällsstudie dels respekterar deltagarnas rättigheter samt undviker att respondenterna 
på något sätt kommer till skada under studiens gång (Denscombe, 2009, s. 193). I vårt 
fall kan dessa etiska principer vara extra betydande då vår studie går ut på att identifiera 
samt redogöra för hur livssituationen ser ut för en specifik grupp människor i vårt 
samhälle. Frågorna som utgör den empiriska undersökningen redogör för hur 
respondenterna upplever sitt liv och sin vardag, frågor som kan upplevas som känsliga 
och privata. De personer som ingår i de strukturerade intervjuerna tillhör en grupp 
människor som många gånger inte själva väljer hur deras liv ser ut, i och med att de är 
beroende av andra för att klara sin vardag. Detta bidrar till att det är särskilt viktigt att 
värna om dessa personers integritet och fria vilja att delta i studien. Nedan kommer vi 
att beskriva hur vi har bemött de etiska frågorna som blev aktuella för oss i vår studie. 
Detta kapitel är således skrivet efter att studien har ägt rum, detta för att vi ska ha 
möjlighet att redogöra för de etiska frågor som har uppkommit under alla faser av 
forskningsprocessen. 
 
Vi kan börja med att understryka att all information som har genererats under denna 
forskningsprocess endast har använts i denna aktuella studie. Detta är vad 
nyttjandekravet innebär, det vill säga att samtliga uppgifter som samlas in under 
studiens gång endast används och nyttjas i den pågående studien (Bryman, 2013, s. 
132). Informationskravet, å andra sidan, innebär att samtliga respondenter ska erhålla all 
nödvändig information om forskningsstudien innan de tar beslutet att delta i studien 
(Bryman, 2013, s. 131). Framförallt handlar det om att informera respondenterna om 
syftet med studien samt att det är helt frivilligt att delta (Bryman, 2013, s. 131). Även 
Bell (2006, s. 157) redogör för kravet om att informera deltagarna om syftet med 
studien, men också vikten av att beskriva vilka frågor som kommer att ställas samt vad 
svaren kommer att användas till.  
 
I vårt fall har vi varit tvungen att bemöta och säkerställa informationskravet i tre steg. 
Först och främst var det viktigt att vi redogjorde för enhetscheferna vad syftet med 
studien var, för att de skulle tillåta oss att genomföra studien inom deras verksamhet. 
Denna information presenterades dels via telefon men också via ett informationsmail. 
Via telefon och via mail redogjorde vi för syftet med studien, vilka vi som utförde 
studien var, vad svaren i undersökningen skulle användas till samt hur vi skulle 
garantera att både de boende och personalen skulle vara anonyma i vår undersökning. 
Vi bad även enhetscheferna att informera om syftet med studien till de slutgiltiga 
respondenterna, dels vid förfrågan om vilka boende som ville ingå i studien men också 
vid personalmötet där personalen skulle få information om att studien skulle äga rum.  
 
Nästa steg var att återigen informera de boende om studiens syfte, vilket skedde i början 
av varje intervju. Vi avslutade även intervjun med att informera om syftet, vad svaren 
skulle användas till samt att de skulle vara helt anonyma – för att verkligen säkerställa 
att de hade tagit del och förstått informationen. Den sista etappen bestod av att ge 
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information till personalen som skulle genomföra enkätundersökningen. Till enkäten 
följde ett informationsbrev som redogjorde för syftet med studien, vilka vi som utförde 
studien var, samt att de skulle vara helt anonyma. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv samtycker, det vill säga godkänner, att 
medverka i studien och att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2013, s. 132; Denscombe, 
2009, s. 197). Samtyckeskravet grundar sig framför allt på den information som ingick i 
föregående krav, det vill säga information gällande syfte och studiens upplägg (Bryman, 
2013, s. 135). Det är med andra ord viktigt att respondenterna får all information om 
studien för att kunna ta ett välgrundat beslut gällande sin medverkan (Denscombe, 
2009, s. 197). Som vi nämnt tidigare valde enhetschefen ut vilka personer som var 
lämpliga att ingå i studien, och dessa personer fick sedan tacka ja eller nej att delta. Att 
enhetscheferna valde ut respondenterna innebar däremot att vi tappade en del av 
kontrollen över kravet om samtycke. För att försäkra oss om att personerna som vi 
skulle intervjua verkligen ville medverka i studien inledde vi mötet med att just ställa 
frågan om respondenten ville ställa upp i vår studie samt att informera om att personen i 
fråga när som helst under intervjuns gång hade möjlighet att avbryta intervjun.  
 
I vår studie gällande de boende ingick personer som var förhållandevis pigga, utvalda av 
enhetschefen för att säkerställa att svaren vi skulle få var trovärdiga och användbara. Att 
respondenterna som ingick i de strukturerade intervjuerna var pigga och hade förmågan 
att föra sin egen talan gjorde att vi kunde säkerställa att personerna samtyckte till att 
vara med i studien. Om personer som var mycket sjuka skulle ingå i vår studie, personer 
som exempelvis lider av demens eller på annat sätt kan ha svårigheter att kommunicera 
och föra sin egen talan, hade det möjligtvis varit svårt att säkerställa att de själva har 
bestämt över sin medverkan i studien. I ett sådant fall hade möjligtvis anhöriga kunnat 
representera den boende och då hade den anhörige istället samtyckt till sin egen 
medverkan i studien. 
 
Konfidentialitetskravet innebär dels att personuppgifter ska behandlas med försiktighet 
så att ingen obehörig ska få tillgång till informationen (Bryman, 2013, s. 132). Kravet 
innebär dock även att det inte ska vara möjligt att identifiera vilka respondenter som har 
ingått i studien (Bell, 2006, s. 57), det vill säga förhindra att deltagarnas identitet 
avslöjas (Denscombe, 2009, s. 200). Som vi beskrev inledningsvis utlovade vi 
anonymitet för samtliga respondenter, såväl boende som personal, och att inga svar 
skulle kunna kopplas tillbaka till ett specifikt boende eller person. Detta blev en större 
utmaning gällande de boende, då vi dels hade väldigt få respondenter per boende samt 
att enhetscheferna själva valde ut vilka som skulle delta. Därtill hade vi inte samma 
antal respondenter på alla boenden, och om vi angivit antalet respondenter per boende i 
resultatredovisningen hade anonymiteten inte varit garanterad. Av etiska skäl har vi 
därför kodat samtliga respondenter, och de boenden som ingår i studien har blivit 
tilldelad en bokstav mellan A och D. I resultatredovisningen har vi även undvikit att tala 
om exakt antal, och endast använt begrepp så som “hälften av respondenterna”, 
“majoriteten av respondenterna” och så vidare, samt uteslutit direkta citat. För att 
säkerställa personalens anonymitet har de inte behövt uppge vare sig namn eller 
avdelning, samt att svarsenkäterna har lämnats i en förseglad låda. Således är vi 
övertygade om att inga svar kan härledas till en specifik person eller ett specifikt 
boende, de initiala förutsättningarna till trots. 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska studie. Resultaten 
från de två undersökningarna redovisas för varje boende och utifrån varje indikator, 
men utgår från de teman som återfinns i de strukturerade intervjuerna - fysik miljö, 
måltider, etc. Vi inleder detta avsnitt genom att förklara underliggande orsaker till hur 
resultatet har valts att presenteras och fortsätter vidare med att presentera resultatet 
boende per boende. 
 

5.1 Beskrivning av resultatet 
Fråga 1-6 i den strukturerade intervjun behandlar delar som vi bedömt inte går att 
koppla till arbetsmiljöfaktorer, så som den fysiska miljön och maten. Fråga 7-16 
behandlar delar som vi genom personalenkäten avsett sammankoppla med arbetsmiljö- 
faktorer, och därför börjar presentationen av personalens enkät på kvalitetsindikator 7. 
Resultaten från de strukturerade intervjuerna sammanställs i första delen av boendets 
resultat. En tabell i början anger de olika medelvärdena, och de rödmarkerade staplarna 
är således de områden där förbättringar kan göras. För att säkerställa att svaren inte kan 
härledas till ett specifikt boende kommer ej antalet respondenter per boende att anges. 
Detta då enhetscheferna varit delaktiga i urvalet av boende, och då antalet inte är 
detsamma på de fyra boendena skulle det gå att räkna ut vilket boende som är det egna 
genom att se på antalet respondenter. Istället kan sägas att det totala antalet respondenter 
för de strukturerade intervjuerna uppgick till 16 stycken. Utifrån den tidigare nämnda 
målsättningen, att nå 70 respondenter totalt, innebar detta alltså en svarsfrekvens på 23 
%. Gällande personalenkäten hade vi totalt delat ut 150 enkäter, och av dessa fick vi 76 
enkäter åter vilket innebär en svarsfrekvens på ca 51 %. 
 

5.1.1 Beskrivning av respondenter 
Gällande respondenterna för de strukturerade intervjuerna bodde samtliga på ett särskilt 
boende inom Umeå kommun - de har alltså genomgått utredning och fått beviljat 
bistånd enligt Socialtjänstlagen (Umeå kommun 1b). Umeå kommun beskriver det som 
att ”när behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i 
det egna hemmet kan ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt” (Umeå kommun 1c, s. 
6). Som Edberg och Bravell (2013, s. 2) också beskriver har de som hamnar på särskilt 
boende idag mycket komplexa behov. Detta innebär alltså att personer som får plats på 
dessa boenden antingen har fysiska eller kognitiva nedsättningar så som demens, i olika 
grad – alternativt en kombination av dessa. De personer som vi kom i kontakt med hade 
alla fysiska handikapp, antingen nedsatt rörelseförmåga vilket innebar att de behövde 
hjälpmedel så som rullator och vissa fall rullstol för att ta sig fram. Många såg och 
hörde dåligt, och kunde därför inte klara sig själva utan regelbunden hjälp från personal 
på plats. Ingen av de som vi pratade med hade emellertid en betydande kognitiv 
nedsättning. Som beskrivs i Intervjuguiden (se Bilaga 2) frågade vi inte om 
demografiska bakgrundsfakta så som ålder och kön eftersom vi inte var intresserade av 
detta, utan snarare individens upplevelse av vården. Vi var med andra ord inte ute efter 
att göra någon jämförelse av svar från olika personer vid olika åldrar, olika handikapp, 
kön etc.  
 
Huruvida vårt urval av respondenter är representativt är svaret därmed både ja och nej. 
Enhetscheferna valde i samtliga fall ut respondenter som vi skulle kunna få tala med, 
vilket givetvis kan ha bidragit till en skev bild. Vår uppfattning är visserligen inte att 
enhetscheferna valde ut de som var mest positiva, utan snarare de som var möjliga att 
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tala med, det vill säga inte drabbade någon kognitiv nedsättning så som demens. Dock 
har vi inga garantier för att så verkligen är fallet, vilket innebär att vi kan ha missat flera 
respondenter som vi skulle kunna ha talat med, men som av enhetschefens personliga 
anledningar inte blev utvald. Det kan tyckas märkligt att så få på varje boende blev 
utvalda, men å andra sidan vet vi att personer som hamnar på särskilt boende ofta är 
väldigt sjuka - Törnquist (2004, s. 22) skriver att personer inom de särskilda 
boendeformerna idag är sjukare och i behov av mer vård och omsorg än för exempelvis 
20 år sedan. Detta talar i sin tur för att det låga antalet respondenter faktiskt skulle 
kunna vara överensstämmande med hur många som det faktiskt var möjligt att utföra en 
konstruktiv intervju med.  
 
Det faktum att vi inte med säkerhet vet detta är givetvis en brist i undersökningen som 
gör att vi inte kan generalisera ens till de övriga på respektive boende. Å andra sidan så 
är de respondenter vi fick tala med representativa på så sätt att de ju bor på den typen av 
boende vi ville undersöka, och kan därmed också sägas vara i den beroendeställning 
som också gör denna tjänst så komplex. Även om en del av respondenterna hade kraft 
att delta i gemensamma aktiviteter som anordnades så är deras vardag och liv ändå 
präglat av de regler och förutsättningar som sätts av det särskilda boende där de bor. 
Sammanfattningsvis kan sägas att våra respondenter var bland de piggare och friskare 
personer som ändå fått plats på särskilda boenden, men att de inte kan sägas 
representera åsikterna från de allra sjukaste. En ytterligare nackdel som omöjliggör 
generalisering och representation av urvalet är givetvis också det låga antalet 
respondenter.  
 
Respondenterna i enkätundersökningen var alla personal på särskilda boenden inom 
Umeå kommun, där de erbjöds att delta i en enkätundersökning gällande den egna 
arbetsmiljöns koppling till tjänstekvalitén för de boende (se Bilaga 4).  Enkäterna fanns 
på plats i respektive personalrum under en veckas tid, och kunde efter ifyllande läggas i 
en förseglad svarslåda. Personalen var garanterad total anonymitet och behövde inte 
heller uppge någon personlig information, så som kön, ålder, utbildning etc. Detta dels 
för att göra personalen mer bekväm med att fylla i enkäten, och dels för att vi inte var 
intresserade av demografiska variabler i någon större utsträckning. Vi ville egentligen 
bara ta reda på vad personal som arbetar på särskilda boenden anser är viktigt i sin 
arbetsmiljö för att kunna leverera tjänstekvalité – då spelar personens kön eller ålder 
ingen större roll.  
 
Däremot hade det kunnat vara intressant att fråga hur länge de hade arbetat och hur de 
ser på sitt jobb i termer av engagemang och meningsfullhet, något som hade gett en 
djupare förståelse för deras svar. I och med att vi inte har den informationen så är det 
svårt att veta om de som svarade var personer som kände ett starkt engagemang för sitt 
jobb, och därför tog sig tid att svara. Detta skulle kunna betyda att vi förlorat åsikterna 
från de som kanske tappat engagemanget för sitt arbete och som är på väg bort från 
arbetsplatsen. Å andra sidan så finns det inget som säger att dessa personer skulle ha 
värderat vikten av olika arbetsmiljöfaktorer för tjänstekvalitén på ett annat sätt än en 
person som fortfarande känner engagemang för sitt jobb. Utifrån detta så anser vi att de 
respondenter som besvarade enkäten kan sägas vara representativa för de boenden som 
deltog i undersökningen.  
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Nedan presenteras en sammanställning av antal svarande på varje boende i 
enkätundersökningen. Detta är information som vi bedömer är möjlig att presentera, då 
den förseglade lådan omöjliggjorde att någon på boendet kunde räkna hur många 
enkäter som besvarats. Således är respondenternas integritet bevarad. Gällande de 
boende som deltog i de strukturerade intervjuerna är det dessvärre inte möjligt att ställa 
upp antal svarande per boende på ett liknande sätt som nedan. Detta då alla boenden inte 
hade samma mängd respondenter, och utifrån formuleringarna i följande resultatkapitel 
skulle det då vara möjligt för exempelvis en enhetschef att räkna ut vilket boende som 
är dennes. Det kan emellertid sägas att antalet respondenter på de olika boendena var 
jämnt fördelade. 
 

Tabell 3. Antal respondenter enkätundersökning. 

 

 

 

 

 

  

Boende Respondenter 

A 17 

B 24 

C 16 

D 19 

Totalt 76 
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5.2 Resultat Boende A 

5.2.1 Resultat – Strukturerade intervjuer boende 
 

Tema 1 – Fysisk miljö 
För indikatorn trivsamma gemensamma utrymmen (KI-1) uppgick medelvärdet till 3.0, 
och majoriteten av respondenterna svarade ”ganska trivsamma”. En av respondenterna 
svarade ”inte så trivsamma”, och anledningen uppgavs vara att det inte var så 
hemtrevligt, och att man aldrig visste vilka som satt där. Medelvärdet för anpassade 
gemensamma utrymmena (KI-2) var 3.4, då ingen av de boende svarade negativt på 
denna fråga. Detta medelvärde var dessutom ett av det högsta för detta boende. 
Majoriteten av de boende ansåg således att de gemensamma utrymmena var ganska eller 
mycket anpassade. Ingen hade någon ytterligare kommentar till sitt svar. Medelvärdet 
för trivsamt utomhus (KI-3) var 3.2, och majoriteten av respondenterna uppgav 
svarsalternativet ”ganska trivsamt”, men ”mycket trivsamt” fanns också representerat 
bland svaren. En av respondenterna kommenterade att miljön visserligen var ganska 
trivsam, men att hen inte heller var ute så ofta. Medelvärdet för indikatorn anpassat 
utomhus (KI-4) uppgick till 3.2. Majoriteten av de boende ansåg att det var mycket eller 
ganska anpassat, men en av respondenterna svarade ”inte så anpassat” och 
kommenterade att det lätt kunde bli trångt när flera ville vistas på balkongen.  
 
Tema 2 – Måltider  
Medelvärdet för indikatorn maten uppfyller önskemål (KI-5) uppgick till 2.8, och 
understiger alltså värdet 3.0. Detta indikerar på att det kan finns utrymme för 
förbättringar avseende maten. Lika många respondenter svarade ”oftast” och ”sällan”. 
Kommentarerna från de sistnämnda var att det var dålig variation på maten och att 
maten inte smakade så mycket. Medelvärdet för trivsam måltidsmiljö (KI-6) uppgick till 
2.4, och var således under 3.0 vilket indikerar på att det finns förbättringar att göra. 
Detta var också det lägsta uppmätta medelvärdet för hela Boende A. Lite mindre än 
hälften av respondenterna svarade att måltidsmiljön inte var så trivsam, och det fanns 
även de som svarade att den inte alls var trivsam. Kommentarer från dessa respondenter 
var att de önskade mer lugn och ro, och att det ibland kunde bli stökigt när alla skulle 
äta samtidigt. En respondent påpekade också att man ofta fick sitta länge till bords och 
vänta på maten, vilket inte var så trevligt då ingen pratade.   
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Tema 3 – Aktiviteter  
Medelvärdet för indikatorn möjlighet till gemensamma aktiviteter (KI-7) uppgick 3.0, 
vilket är precis på gränsvärdet. Lika många respondenter uppgav ”sällan” respektive 
”alltid”. En av de som svarade ”sällan” uppgav att denne saknade ett ordentligt 
aktivitetsrum. En kommentar till svarsalternativet ”oftast” var att utbudet inte var så 
intressant. Medelvärdet för indikatorn möjlighet till individuella aktiviteter (KI-8) var 
3.4. Detta medelvärde var dessutom ett av det högsta uppmätta medelvärde för detta 
boende. Majoriteten av respondenterna svarade att de tyckte att de alltid fick möjlighet 
att ägna sig åt individuella aktiviteter, men svarsalternativen ”oftast” fanns också 
representerade. En som svarat ”oftast” kommenterade emellertid att denne önskade ett 
ordentligt gymnastikrum med fler redskap. En annan respondent som svarat ”sällan” 
kommenterade att det fanns inga eller få aktiviteter som intresserade denne. Vidare var 
medelvärdet för indikatorn möjlighet till utevistelse (KI-9) 2.8, och alltså under 
gränsvärdet 3.0 vilket indikerar på att förbättringar kan göras. Såväl svarsalternativen 
”aldrig” som ”sällan” fanns representerade. Kommentarer från dessa var att de behövde 
personalens hjälp för att ta sig ut och att dessa inte hade tid.  De respondenter som 
svarade att de alltid fick möjlighet kommenterade också att de kunde gå ut på egen hand 
och därför inte var beroende av personalen.   
 
Tema 4 – Trygghet  
Medelvärdet för indikatorn trygghet (KI-10) var 3.4, och således över gränsvärdet. 
Majoriteten av respondenterna svarade att de alltid kände sig trygga, men 
svarsalternativet ”sällan” fanns också representerat bland respondenterna, och en 
kommentar till detta svarsalternativ var att det kunde kännas oroande när det tog för 
lång tid innan personalen kom för att hjälpa. Vidare upplevde denna respondent inte sig 
känna övriga på avdelningen och påtalade att många var våldsamma och skrek.  En 
kommentar från en av de mer positiva respondenterna var att denne kände sig trygg när 
det var samma personal och inte så många nya ansikten.   
 
Tema 5 – Interaktion  
Medelvärdet för indikatorn bra bemötande (KI-11) var 3.2, och således över gränsvärdet 
om än med liten marginal. De flesta av respondenterna svarade att de oftast upplevde ett 
gott bemötande från personalen, och svarsalternativet ”alltid” fanns också representerat. 
Bland respondenterna som svarat att oftast upplevde ett gott bemötande kommenterade 
ändå en av dessa att det ibland kunde kännas jäktigt och att det var tydligt att personalen 
var underbemannade. En respondent kommenterade att det var en personal som inte var 
så snäll, och en ytterligare respondent påtalade att vissa kunde skämta på ett nedlåtande 
vis. Gällande indikatorn tillräckligt med tid (KI-12) var medelvärdet 2.6 och således 
under gränsvärdet, vilket indikerar på att det finns utrymme för förbättringar. De flesta 
svarade att de tyckte att personalen oftast hade tillräckligt med tid, men ett antal 
respondenter svarade också att de sällan upplevde det. Några kommentarer från de 
sistnämnda respondenterna var att personalen sällan hade tid att bara sitta och prata, och 
det ibland kunde kännas jäktigt när personalen skulle hjälpa dem med olika saker.  
 
Medelvärdet för indikatorn god relation personal och boende (KI-13) var medelvärdet 
3.0 och således precis på gränsvärdet. De flesta av respondenterna uppgav att de hade 
goda relationer med de flesta i personalen, medan en av de boende endast upplevde sig 
ha sig ha goda relationer med några få. En respondent som svarat att hen hade goda 
relationer med de flesta påpekade att det fanns en i personalen som denne inte kom 
överens med. Gällande indikatorn god relation boende emellan (KI-14) var medelvärdet 
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2.8, och således under gränsvärdet. De flesta av respondenterna svarade att de upplevde 
sig ha goda relationer med de flesta men svarsalternativet ”med några få” fanns också 
representerat. En av dessa respondenter kommenterade att hen aldrig fått riktig 
möjlighet att lära känna de andra, och att de flesta var väldigt sjuka och därmed svåra att 
umgås med. En av respondenterna som svarade att de hade goda relationer med de flesta 
påpekade emellertid att det var många som var äldre och sjukare, och att detta 
påverkade möjligheterna för ett meningsfullt utbyte.  
 
Tema 6 – Självbestämmande  
Medelvärdet för indikatorn individuella önskemål tillgodoses (KI-15) uppgick till 3.0, 
således precis på gränsvärdet. Mindre än hälften av respondenterna svarade att deras 
individuella önskemål alltid blev tillgodosedda, och samma antal svarade att de oftast 
blev tillgodosedda. Det fanns också de som inte alls upplevde att önskemålen blev 
tillgodosedda, eller att vården utgick från denne som person.  
 
En kommentar från en av dessa var att personalen sällan hade tid med särskilda 
önskemål. Medelvärdet för indikatorn påverka tider (KI-16) var 3.0 och således precis 
på gränsvärdet. Lika många respondenter angav svarsalternativet ”alltid” som oftast”. 
Det fanns också de som valt svarsalternativet ”aldrig” och en kommentar från en 
respondent var att det berodde på att hen var beroende av personalens hjälp. Ingen av 
respondenterna, oavsett sitt övergripande svar, uppgav att de kunde påverka tider för när 
de skulle äta.  
 

5.2.2 Resultat – Personalenkät 
Tema 3 - Aktiviteter 
KI-7. Gemensamma aktiviteter  
Medelvärdet för samtliga 
arbetsmiljöfaktorer översteg 3.0, och 
således var alla viktiga för indikatorn 
gemensamma aktiviteter. Den 
viktigaste faktorn var positivt socialt 
klimat och arbetsbelastning med ett 
medelvärde 3.9. Det lägst uppmätta 
medelvärdet var för uppmuntran från 
chef, och detta var 3.5. Förutom 
möjligheten att påverka arbetstakten 
som hade 3.6, låg övriga medelvärden 
på 3.7 och 3.8 vilket indikerar att 
samtliga var relativt viktiga för denna 
indikator.  
 
KI-8. Individuella aktiviteter 
Samtliga arbetsmiljöfaktorer var 
viktiga för indikatorn möjlighet till 
individuella aktiviteter men att det tre 
faktorer som hade det högsta 
medelvärdet. Dessa var positivt socialt 
klimat, stöd från kollegor, 
arbetsbelastning och engagerad med 
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ett medelvärde på 3.9. Minst viktigaste för denna indikator var arbetsmiljöfaktorn 
påverka arbetstakten, vars medelvärde var 3.0 och således precis på gränsvärdet. Detta 
värde var det lägst uppmätta för indikatorn möjlighet till individuella aktiviteter.  
 
KI-9. Möjlighet till utevistelse 
Samtliga arbetsmiljöfaktorer var 
viktiga för indikatorn möjlighet till 
utevistelse, även om det fanns vissa 
skillnader. Det viktigaste var 
arbetsmiljöfaktorn påverka arbetstakt, 
vilket fick det högsta möjliga 
medelvärdet 4.0. En annan 
arbetsmiljöfaktor som också var viktig 
var arbetsbelastning, vars medelvärde 
uppgick till 3.9. Det lägsta värdet, och 
den minst viktigaste faktorn för denna 
indikator, var 3.1 och hörde till 
arbetsmiljöfaktorn fungerande spridning  
av information.   
 
Tema 4 - Trygghet 
KI-10. Trygghet 
Samtliga faktorer för indikatorn 
trygghet var relativt viktiga då 
majoriteten av faktorerna har värdena 
3.9 eller 3.8. Det lägst noterade 
medelvärdet var i det här fallet 3.5 och 
således var uppmuntran från chef 
minst viktigast för indikatorn trygghet, 
i relation till de andra. De faktorerna 
som hade ett medelvärde på 3.9 stöd 
från chef, att känna sig engagerad 
samt att arbetet upplevs som meningsfullt.  
 
Tema 5 - Interaktion 
KI-11. Bra bemötande 
Resultaten från personalens enkät visar 
att samtliga arbetsmiljöfaktorer kan 
sägas vara viktiga för indikatorn bra 
bemötande. Här hade samtliga 
arbetsmiljöfaktorer medelvärdet 3.7 till 
3.9, och det var endast en faktor som 
hade ett lägre värde - 
arbetsmiljöfaktorn uppmuntran från 
chef hade medelvärdet 3.2 och var 
således minst viktigaste för denna 
indikator.  
 
  

4,0$ 3,7$
3,1$

3,6$ 3,2$
3,7$ 3,8$ 3,9$ 3,7$ 3,8$

0,0$
1,0$
2,0$
3,0$
4,0$
5,0$

M
ed

el
vä
rd
e(
(

Vistas(utomhus(

3,8$ 3,7$ 3,8$ 3,9$ 3,5$ 3,7$ 3,8$ 3,8$ 3,9$ 3,9$

0,0$
1,0$
2,0$
3,0$
4,0$
5,0$

M
ed

el
vä
rd
e(
(

Trygg(

3,8$ 3,7$ 3,8$ 3,8$
3,2$ 3,5$ 3,8$ 3,7$ 3,9$ 3,9$

0,0$
1,0$
2,0$
3,0$
4,0$
5,0$

M
ed

el
vä
rd
e(
(

Bemötande(



 
 

60 

KI-12. Tillräckligt med tid 
Resultaten från personalenkäten visade 
att samtliga faktorer kan sägas vara 
viktiga för indikatorn tillräckligt med 
tid, men att det fanns vissa skillnader. 
Det lägsta medelvärdet uppgick till 3.1 
och rörde uppmuntran från chef, 
medan det högsta medelvärdet var 3.9 
och rörde vikten av ett positivt socialt 
klimat. Arbetsbelastning samt stöd från 
chef var även de relativt viktiga för 
denna indikator med ett värde på 3.8. 
 
KI-13. God relation personal boende 
Samtliga faktorer har visat sig var 
viktiga för denna indikator, men det 
finns en viss variation bland värdena. 
Den faktorn som var minst viktig var 
uppmuntran från närmaste chef, som 
hade medelvärdet 3.1. De viktigaste 
faktorerna för indikatorn var påverka 
arbetstakt och möjlighet att fatta egna 
beslut, vars medelvärden uppgick till 
3.9. Därtill fanns fyra faktorer vars 
medelvärde uppgick till 3.8, och 
således också kan sägas vara relativt 
viktiga vilka var positivt socialt klimat, 
arbetsbelastning, meningsfullhet och  
engagemang. 
 
KI-14. God relation boende emellan 
Även för denna indikator har samtliga 
arbetsmiljöfaktorer ett medelvärde 
över 3.0, men här kan konstateras att 
påverka arbetstakt var den viktigaste 
med medelvärdet 3.9. Det lägsta 
uppmätta medelvärdet var 3.1, och 
härrörde till arbetsmiljöfaktorn 
uppmuntran från chef. En annan faktor 
med förhållandevis lågt medelvärde 
var fungerande spridning av 
information, vars medelvärde uppgick 
till 3.2. Dessa två sistnämnda faktorer 
kan således sägas var minst viktiga för 
denna indikator.  
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Tema 6 - Självbestämmande 
KI-15. Individuella önskemål 
För denna indikator var samtliga 
medelvärden över 3.0, vilket påvisar 
att alla arbetsmiljöfaktorer var viktiga. 
Det högsta medelvärdet, 3.9, 
uppmättes för faktorn meningsfullhet. 
Denna var således viktigast för denna 
indikator. De minst viktigaste var 
faktorerna uppmuntran från närmaste 
chef och fungerande spridning av 
information, vars medelvärden 
uppgick till 3.4 respektive 3.5.  
 
KI-16. Möjlighet att påverka tider 
Resultatet visar att samtliga 
arbetsmiljöfaktorer var viktiga för 
denna indikator, däremot var samtliga 
medelvärden förhållandevis låga i 
förhållande till maxvärdet på 4,0. 
Faktorernas medelvärden låg inom 
intervallet 3.4 och 3.8. Endast faktorn 
arbetsbelastning hade medelvärdet 3.8 
och meningsfullhet 3.7. Således var 
dessa faktorer viktigast för indikatorn 
möjlighet att påverka tider.  
 
 

5.2.3 Sammanfattning Boende A 
Tabell 4. Sammanfattning resultat Boende A. 

 
 
  

Boende A 
Problemområde: De boendes kommentarer: 
KI-5 Dålig variation på maten och smaklös 
KI-6 Svårigheter att lära känna de andra på boendet 

då det var alltför många sjuka på avdelningen 
  Viktigast arbetsmiljöfaktor: 
KI-9 Personalen hade inte tid att följa de boende som 

behövde hjälp ut 
Påverka arbetstakt (4.0) 
 

KI-12 Personalen hade sällan hade tid att bara sitta och 
prata, och det kunde ibland kännas jäktigt när 
personalen skulle hjälpa.   

Positivt socialt klimat (3.9) 

KI-14 De flesta på avdelningen var alltför sjuka för att 
ha någon relation till, hade inte fått möjlighet att 
träffa och lära känna alla. 

Påverka arbetstakt (3.8) 

Förbättringsförslag personalen: 
Ordna ett ordentligt aktivitetsrum som alla kan nyttja oavsett avdelning 
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5.3 Resultat Boende B 

5.3.1 Resultat – Strukturerade intervjuer boende 
 

 Tema 1 – Fysisk miljö 
Medelvärdet för hur trivsamma de gemensamma utrymmena (KI-1) ansågs vara uppgick 
till 3.2. Majoriteten av respondenterna svarade ”ganska trivsamma” och bland svaren 
fanns också alternativet ”mycket trivsamma” representerat. Ingen hade någon ytterligare 
kommentar till sitt svar. Medelvärdet för hur anpassade de gemensamma utrymmena 
(KI-2) ansågs vara uppgick istället till 3.4. Ingen av de boende svarade negativt på 
denna fråga, utan majoriteten av de boende ansåg att de gemensamma utrymmena var 
”ganska” eller ”mycket” anpassade. Ingen hade någon ytterligare kommentar till sitt 
svar. Medelvärdet för hur trivsam utomhusmiljön (KI-3) ansågs vara uppgick till 3.4, 
och majoriteten fann utomhusmiljön mycket trivsam. Det fanns också des som angav 
”inte så trivsam” och en kommentar till detta svarsalternativ var att det fanns få trevliga 
sittplatser och det inte alltid var så trevliga människor i omgivningen. Medelvärdet för 
indikatorn anpassat utomhus (KI-4) uppgick till 3.0, och var således precis på gränsen. 
Majoriteten svarade ”ganska anpassat” men det fanns också de som svarade ”inte alls 
anpassat”, och en kommentar var att det inte fanns nog med sittplatser när flera ville 
vistas utomhus.   
 
Tema 2 – Måltider  
Medelvärdet för huruvida maten (KI-5) uppfyllde önskemålen uppgick till 3.0, vilket 
var precis på gränsvärdet. Det var en relativt jämn fördelning mellan de som tyckte att 
maten oftast motsvarade önskemålen och de som tyckte att maten sällan uppfyllde 
önskemålen. De respondenter som svarade ”sällan” som angav att variationen var dålig. 
Medelvärdet för huruvida måltidsmiljön ansågs trivsam (KI-6) var 2.6, och således 
under gränsvärdet vilket innebär att det finns utrymme för förbättringar. Majoriteten av 
respondenterna hade angett ”inte alls trivsam” eller ”inte så trivsam”, och några 
kommenterade att det ofta blev rörigt när alla skulle äta samtidigt och att många var 
alltför sjuka och trötta för att gå att prata med. En av respondenterna åt därför helst själv 
på sitt rum.  
 
Tema 3 – Aktiviteter   
På indikatorn möjlighet till gemensamma aktiviteter (KI-7) var medelvärdet 3.8, vilket 
är ett av de högsta uppmätta värdena av alla indikatorer för Boende B. Majoriteten av 
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respondenterna tyckte att de alltid fick möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter när 
de önskade. En av de som svarade ”oftast” påtalade att det var mer aktiviteter förr och 
att det blivit sämre utbud. Medelvärdet för möjlighet till individuella aktiviteter (KI-8) 
var medelvärdet 3.4, och således över gränsvärdet. Majoriteten svarade att de alltid fick 
möjlighet till individuella aktiviteter, men svarsalternativet ”sällan” fanns också 
representerat. Ingen hade någon ytterligare kommentar till sitt svar. På indikatorn 
möjlighet till utevistelse (KI-9) var medelvärdet 3.2, och således just över gränsvärdet. 
De flesta av respondenterna svarade att de alltid hade tillgång till utevistelse, medan 
några angav att de sällan fick tillgång. Dessa respondenter var också i behov av hjälp för 
att ta sig ut, och kommenterade att personalen sällan hade tid och att det därför blev så 
sällan.  
 
Tema 4 – Trygghet  
På indikatorn trygghet (KI-10) var medelvärdet 3.6, och således väl över gränsvärdet. 
De flesta kände sig alltid trygga och några oftast trygga. En respondent som svarade 
”oftast” och kommenterade att denne ibland fick vänta väldigt länge på hjälp, 
exempelvis gällande toalettbesök. Att uppleva sig utelämnad ökade känslan av 
otrygghet.  
 
Tema 5 – Interaktion 
Medelvärdet för indikatorn bra bemötande (KI-11) var medelvärdet 3.8, vilket är ett av 
de högsta uppmätta värdena för Boende B. Majoriteten av respondenterna upplevde att 
de alltid fick ett gott bemötande. Svarsalternativet ”oftast” fanns också representerat, 
och en kommentar till svarsalternativet var att personalen ibland visade lite hänsyn eller 
förståelse för att dagsformen kunde variera samt att var jobbigt att denne fick vänta på 
hjälp. Medelvärdet för huruvida personalen ansågs ha tillräckligt med tid (KI-12) var 
2.4, och således under gränsvärdet vilket innebär att det finns utrymme för förbättringar. 
De flesta av respondenterna svarade ”sällan” och angav att personalen sällan hade tid att 
bara sitta ner och prata eller göra något utöver det vanliga. En respondent 
kommenterade att personalen mest tycktes springa runt och att de ibland knappt hann 
med att slutföra sitt besök innan de skulle vidare. På natten fungerade det dock betydligt 
bättre, enligt en av respondenterna.  
 
Medelvärdet för goda relationer till personalen (KI-13) var 3.8, vilket är ett av de 
högsta uppmätta värdena av alla indikatorer för Boende B. Majoriteten av 
respondenterna svarade att de hade goda relationer med alla bland personalen, och 
svarsalternativet ”med de flesta” fanns också representerat. Ingen av respondenterna 
hade några ytterligare kommentarer till sina svar. Medelvärdet för goda relationer 
boende emellan (KI-14) var 2.2, och således under gränsvärdet vilket innebär att det 
finns utrymme för förbättringar. Detta värde var därtill det lägst uppmätta för Boende B. 
De flesta respondenter svarade ”med några” och även svarsalternativet ”inte med 
någon” fanns representerat. Kommentarer från dessa var att många hörde dåligt och var 
mycket sjuka och därmed var svåra att prata med. En annan lyfte det faktum att det 
kunde vara stor åldersskillnad, och det var svårt att lära känna folk då vissa inte var så 
långvariga på boendet. En respondent uppgav helt enkelt att denne inte trivdes med 
personerna som bodde på dennes avdelning.  
 
Tema 6 – Självbestämmande 
På indikatorn individuella önskemål (KI-15) var medelvärdet 3.0, vilket således är 
precis på gränsvärdet. En av respondenterna som svarat ”sällan” menade att personalen 
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sällan hade tid för särskilda önskemål, och att de ofta visade lite engagemang när 
personen bad om något. Medelvärdet för huruvida respondenterna ansåg sig kunna 
påverka tider (KI-16) var 2.4, och således under gränsvärdet vilket innebär att det finns 
utrymme för förbättringar. En respondent svarade att denne alltid kunde påverka tider, 
men menade också att denne inte behövde personalens hjälp i någon stor utsträckning. 
En respondent svarade ”oftast” som tillade att denne kunde påverka tider förutom 
gällande mat, då dessa tider var fasta. Övriga respondenter svarade ”sällan” eller 
”aldrig”, vilka även var beroende av personalens hjälp för såväl uppstigning som 
läggning för kvällen, och ibland även hjälp att transportera sig till matsal. Dessa menade 
därför att de hade liten påverkan över rutinerna som styrde vardagen.  

5.3.2 Resultat – Personalenkät 
Tema 3 – Aktiviteter   
KI-7. Gemensamma aktiviteter 
Resultatet från personalenkäten visar 
att samtliga medelvärden överstiger 
3.0, vilket indikerar att samtliga 
faktorer var viktiga för denna 
indikator. Det högsta uppmätta värde 
var 3.9 vilket härrör till faktorn 
arbetsbelastning. Det lägsta värdet hör 
till möjligheten att fatta egna beslut, 
där medelvärdet visade på 3.4. 
Majoriteten av de övriga faktorerna låg 
på ett medelvärde runt 3.8 vilket 
indikerar på en relativt stark koppling. 
 
KI-8. Individuella aktiviteter 
Enligt resultatet från personalenkäten 
överstiger samtliga medelvärden 3.0, 
vilket visar att samtliga var viktiga. 
Det högsta uppnådda medelvärdet var 
däremot 4.0, vilket hör till faktorn 
arbetsbelastning. 4.0 är dessutom det 
högsta möjliga värdet för dessa 
faktorer. Det lägsta medelvärdet var i 
detta fall 3.4, vilket återfanns för två 
faktorer – möjligheten att fatta egna 
beslut samt stöd från chef. Även 
faktorerna meningsfullhet, engagerad, 
positivt arbetsklimat samt stöd från 
kollegor visade sig vara relativt viktiga 
med ett värde på 3.8. 
 
KI-9. Möjlighet till utevistelse 
Även i detta fall visar resultaten från 
personalenkäten på ett medelvärde 
över 3.0. Att samtliga psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer är viktiga för 
denna indikator är därmed fastställt. 
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Att uppleva att arbetsbelastningen inte är för hög var den viktigaste faktorn för att 
kunna erbjuda utevistelse då den indikerar ett medelvärde på 4.0. Det lägsta uppmätta 
medelvärdet härrör möjligheten att fatta egna beslut och stöd från närmaste chef, där 
båda av dessa uppger ett medelvärde på 3.4.   
 
Tema 4 - Trygghet 
KI-10. Trygghet 
Enligt personalenkäten uppgår 
samtliga medelvärden över 3.0, vilket 
indikerar att samtliga faktorer var 
viktiga för denna indikator. Att 
arbetsbelastningen inte skulle vara för 
hög hade dock det högsta uppmätta 
medelvärdet på 4.0, där det lägsta 
uppmätta medelvärdet låg på 3,5. Det 
var två faktorer som uppvisade ett 
medelvärde på 3.5, nämligen stöd från 
chef samt uppmuntran från chef. 
Övriga faktorer visade ett medelvärde 
mellan 3.7 och 3.8, vilket även det 
indikerar att dessa var relativt viktiga. 
 
Tema 5 - Interaktion 
KI-11. Bra bemötande 
Samtliga faktorer uppvisade ett 
medelvärde över 3.0. Det högst 
uppmätta medelvärdet låg på 4.0 och 
det lägsta var 3.4. Den faktor som 
uppvisade det högsta medelvärdet var 
arbetsbelastning, vilket innebär att 
arbetsbelastningen inte bör upplevas 
för hög för att personalen ska kunna 
bemöta de boende på ett bra sätt. 
Lägsta medelvärdet hade således stöd 
från närmaste chef. Även faktorerna 
meningsfullt samt stöd från kollegor 
visade sig vara relativt viktiga, med ett 
värde på 3.9. 
 
KI-12. Tillräckligt med tid 
För denna indikator hade samtliga 
faktorer ett medelvärde över 3.0, men 
även över 3.5. Det högsta medelvärdet 
hade faktorn arbetsbelastning, där 
medelvärdet låg på 4.0, varför denna 
också var den viktigaste. Det lägsta 
medelvärdet låg på 3.5 där totalt två 
faktorer uppvisade detta medelvärde. Dessa två faktorer var möjligheten att fatta egna 
beslut samt stöd från chef.  
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KI-13. God relation personal boende 
För denna indikator visade återigen 
samma faktorer  
på ett medelvärde över 3.0, vilket 
innebär att samtliga 
arbetsmiljöfaktorer var viktiga. De 
faktorer som uppvisade högsta 
medelvärdet var positivt socialt klimat 
samt arbetsbelastning (3.9). Det lägsta 
medelvärdet, 3.5, återfanns under 
faktorerna stöd från chef samt 
uppmuntran från chef, vilket indikerar 
på att dessa två faktorer har minst 
inverkan på denna indikator.   
 
KI-14. God relation boende emellan 
Enligt personalenkäten fanns det två 
faktorer som var viktigast för denna 
indikator. Dessa två faktorer var 
positivt socialt klimat samt 
arbetsbelastning, båda med ett 
medelvärde på 3.9. De lägsta 
medelvärdena var kopplade till stöd 
från chef samt uppmuntran från chef, 
båda med ett medelvärde på 3.4. Detta 
innebär med andra ord att samtliga 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer hade 
ett medelvärde över 3.0 och således 
var dessa viktiga för denna indikator.  
 
Tema 6 - Självbestämmande 
KI-15. Individuella önskemål 
Faktorn arbetsbelastning visade i detta 
fall på det högsta medelvärde, 
nämligen 3.9. Det lägsta medelvärde 
var kopplat till faktorn uppmuntran 
från chef som presenterade ett 
medelvärde på 3.3. Fyra av dessa 
faktorer hade dessutom ett medelvärde 
på 3.5, vilka var meningsfullt, positivt 
socialt klimat, stöd från chef och 
möjligheten att fatta egna beslut. 
Samtliga faktorer var därför viktiga för 
denna indikator.  
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KI-16. Möjlighet att påverka tider 
Enligt resultatet från personalenkäten 
var det högsta medelvärdet 3.9 vilket 
härstammade från faktorn 
arbetsbelastning. Det lägsta 
medelvärdet låg strax över 3.0, 
närmare bestämt 3.2, där faktorn var 
stöd från chef. Detta medelvärde är 
dessutom det lägsta uppmätta 
medelvärdet för detta boende. Trots 
det ligger detta värde över 3.0 vilket 
indikerar på att samtliga dessa faktorer 
var viktiga för denna indikator. 
 

5.3.3 Sammanfattning Boende B 
Tabell 5. Sammanfattning resultat Boende B. 

 
 

  

Boende B 
Problemområde: De boendes kommentarer: 
KI-6 Ofta rörigt när alla ska äta samtidigt och 

många alltför sjuka och trötta för att prata 
med.  

  Viktigast arbetsmiljöfaktor: 
KI-12 Personalen sällan tid att sitta ner och prata 

eller göra något utöver det vanliga. 
 

Arbetsbelastning (4.0) 
 

KI-14 Många hör dåligt och är sjuka och därmed var 
svåra att prata med. Stor åldersskillnad, och 
det var svårt att lära känna folk då vissa inte 
var så långvariga på boendet.  
 

Positivt socialt klimat (3.9) 
Arbetsbelastning (3.9) 

KI-16 Beroende av personalens hjälp, därför liten 
påverkan över rutinerna som styrde vardagen. 

Arbetsbelastning (3.9) 

Förbättringsförslag personalen: 
• Som förbättringsåtgärd för den fysiska miljön föreslogs flytt till ny lokal/ombyggnation för att 

undvika långa korridorer.  
• För att möjliggöra fler aktiviteter, och ett utökat utbud, aktiviteter föreslogs en utökning av 

rehabiliteringsassistenter  
• För att kunna ha bättre överblick och därmed öka tryggheten föreslogs att endast ha 8 boende per 

avdelning 
• Anställa personer för städ, tvätt och disk för att på så vis nyttja existerande, utbildad personal till 

omsorg om de boende. 
• Anpassning av personalstyrkan på varje avdelning utifrån mängden brukare och dessas 

vårdbehov. 
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5.4 Resultat Boende C 

5.4.1 Resultat – Strukturerade intervjuer boende 

Tema 1 – Fysisk miljö 
Medelvärdet för indikatorn trivsamma gemensamma utrymmen (KI-1) uppgick till 2.8, 
och var således under 3.0 vilket indikerar på att det finns förbättringar att göra. 
Majoriteten av de boende svarade att miljön var ”ganska trivsam” men svarsalternativet 
”inte så trivsamma” fanns också representerade. Kommentarer från en av 
respondenterna var att det inte fanns så mycket att göra i de gemensamma utrymmena, 
samt att ofta var kyligt. Gällande indikatorn anpassade gemensamma utrymmen (KI-2) 
uppgick medelvärdet till 2.5, och var således under 3.0 vilket indikerar på att det finns 
förbättringar att göra. Här hade samtliga respondenter valt olika svarsalternativ. De 
respondenter som angett negativa svar (”inte alls trivsamma” och ”inte så trivsamma”) 
kommenterade att det ofta blev trångt i aktivitetsrummet och att det inte var anpassat för 
att många rullstolsbundna skulle kunna samlas. En av respondenterna önskade ett 
avskilt lugnt rum för att exempelvis kunna ta emot gäster. Ytterligare kommentar att 
belysningen var undermålig.  
 
För indikatorn trivsamt utomhus (KI-3) var medelvärdet 2.3 vilket understiger 
gränsnivån. Här finns således utrymme för vissa förbättringar. Majoriteten av 
respondenterna angav svarsalternativet ”inte så trivsamt” och kommentarer från dessa 
var att det ofta var ostädat och smutsigt på balkong och uteplats, samt att det saknades 
parasoll för varma dagar. Gällande indikatorn anpassat utomhus (KI-4) uppgick 
medelvärdet till 2.0, vilket understiger gränsnivån. Samtliga respondenter svarade ”inte 
så anpassat”, och det finns således utrymme för förbättringar. Kommentarer från 
respondenterna var att det kunde vara svårt att ta sig ut med rullstol på grund av höga 
trösklar, samt att det var små ytor utomhus (uteplats och balkong), vilket gjorde att det 
lätt blev trångt.   
 
Tema 2 – Måltider 
För indikatorn maten uppfyller önskemål (KI-5) uppgick medelvärdet till 2.5, vilket 
understiger gränsnivån, och det finns således utrymme för vissa förbättringar. Hälften 
av respondenterna svarade att maten oftast uppfyllde önskemålen, medan andra hälften 
angav svarsalternativet ”sällan”. Kommentarer från de sistnämnda respondenterna var 
att matens kvalité blivit sämre och att den inte serverades på ett tilltalande sätt, samt att 
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portionerna var alltför stora. Gällande indikatorn trivsam måltidsmiljö (KI-6) var 
medelvärdet också 2.5, och således finns utrymme för vissa förbättringar. Här svarade 
samtliga respondenter olika. En av de som svarat ”inte så trivsam” kommenterade att 
denne sällan fick äta i sin egen takt. En av respondenterna som svarat ”inte alls trivsam” 
kommenterade att miljön ofta var otrevlig och orolig på grund av att vissa på boendet 
var sjuka och stundtals utåtagerande, och att det var jobbigt att bli lämnad ensam i 
matsalen med dessa.   
 
Tema 3 – Aktiviteter  
För indikatorn möjlighet till gemensamma aktiviteter (KI-7) var medelvärdet 3.0, också 
ett av de högst uppmätta värdena för Boende C. Hälften av respondenterna uppfattade 
att de alltid fick möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter, medan hälften ansåg att 
de sällan fick möjlighet. Kommentarer från en av respondenterna som svarat ”sällan” 
var att dennes fysiska handikapp gjorde det svårt att delta i gemensamma aktiviteter, 
och efterlyste mer individanpassade aktiviteter. En annan av respondenterna som svarat 
”sällan” uppgav också att dennes sjukdomar gjorde det svårt att delta i aktiviteter 
tillsammans med andra. Medelvärdet för indikatorn möjlighet till individuella aktiviteter 
(KI-8) var 2.5, vilket är under gränsvärdet och således antyder att det finns utrymme för 
förbättringar. På denna fråga var det en stor spridning bland svaren – samtliga 
respondenter valde olika alternativ. Kommentarer från en respondent som svarat 
”sällan” var att utbudet var för litet och inte anpassat utifrån att en person kan ha 
svårigheter med syn och/eller hörsel. Medelvärde för möjlighet till utevistelse (KI-9) var 
2.0, vilket är under gränsvärdet och ett av de lägre värdena som uppmätts för Boende C. 
Samtliga respondenterna uppgav att de sällan gavs möjligheten att vistas utomhus.  
Respondenterna uppgav vidare att de behövde hjälp för att ta sig ut, och att personalen 
inte hade den tiden. Majoriteten av respondenterna uppgav att de väldigt sällan blev 
erbjudna att gå ut.  
 
Tema 4 - Trygghet  
Medelvärde för indikatorn trygghet (KI-10) var 3.0. Ingen respondent uppgav att denne 
aldrig kände sig trygg, men däremot fanns svarsalternativet ”sällan” representerat. 
Hälften svarade att de oftast kände sig trygga. Kommentarer från en respondent som 
svarat ”sällan” var att denne kände sig otrygg på grund av denne delade avdelning med 
personer som var utåtagerande och våldsamma till följd av sjukdom. En kommentar från 
en respondent som svarat ”oftast” lyfte också att det ibland kunde ta lång tid innan 
personalen kom vilket ökade känslan av otrygghet.  
 
Tema 5 – Interaktion  
För indikatorn bra bemötande (KI-11) var medelvärdet 3.5, vilket är över gränsvärdet 
och även ett av det högst uppmätta värdet för Boende C. Hälften av respondenter 
uppgav att de alltid fick ett gott bemötande, och hälften svarade att de oftast fick det. 
Ingen hade någon ytterligare kommentar till sitt svar. Gällande indikatorn tillräckligt 
med tid (KI-12) uppgick medelvärdet 2.3, vilket är under gränsvärdet och således finns 
förbättringsmöjligheter. Majoriteten av respondenterna svarade att de sällan upplevde 
att personalen hade tillräckligt med tid, och samtliga kommenterade att personalen 
sällan hade tid att bara sitta ner och prata. En av dessa respondenter uppgav att denne 
drog sig för att be om hjälp då denne visste att personalen hade det så jäktigt. För 
indikatorn god relation personal och boende (KI-13) uppmättes medelvärdet till 3.5, 
vilket är ett av de högsta värden som uppmätts för Boende C. Hälften av respondenterna 
uppgav att de hade en god relation med alla i personalen, och hälften att de hade en god 
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relation med de flesta. Ingen hade några ytterligare kommentarer till sina svar. Gällande 
indikatorn god relation boende emellan (KI-14) uppgick medelvärdet till 1.3, vilket är 
det lägsta medelvärdet som uppmätts för Boende C. Majoriteten av respondenterna 
uppgav att de inte hade en god relation med någon de andra boende. Kommentarer från 
dessa respondenter var att de flesta runtomkring var alltför sjuka och därmed svåra att 
prata med. En av respondenterna som själv hade fysiska handikapp så som försämrad 
syn, hörsel- och förflyttningsförmåga uppgav att denne aldrig fått något tillfälle att lära 
känna de andra på boendet och således inte visste vilka dessa var. En respondent som 
svarat ”med några” kommenterade att denne endast hade en god relation med en av de 
andra boende på avdelningen.  
 
Tema 6 – Självbestämmande 
Gällande indikatorn individuella önskemål tillgodoses (KI-15) var medelvärdet 3.0. 
Bland respondenterna var svaren väldigt olika – hälften uppgav att deras individuella 
önskemål alltid tillgodosågs, medan hälften uppgav att det var sällan. Kommentarer från 
de sistnämnda respondenterna var att personalen inte verkade ha tid med individuella 
önskemål, och att man fick finna sig de rutiner och aktiviteter som stod till buds. 
Medelvärdet för indikatorn påverka tider (KI-16) uppgick till 2.5, vilket är under 
gränsvärdet och således finns det utrymme för förbättringar. Samtliga respondenter 
svarade olika, och en kommentar från en respondent som svarat ”sällan” var att denne 
upplevde att denne fick anpassa sig efter personalens schema vilket gjorde att det inte 
var möjligt att påverka tider för att gå och lägga sig eller stiga upp.   
 

5.4.2 Resultat – Personalenkät 
Tema 7 - Aktiviteter 
KI-7. Gemensamma aktiviteter  
De högsta medelvärdena tillhörde 
faktorerna möjlighet att påverka 
arbetstakten, stöd från kollegor samt 
positivt arbetsklimat. Samtliga med ett 
medelvärde på 3.6. Det lägsta 
medelvärdet uppmättes till 3.2 och 
tillhörde faktorn stöd från närmaste 
chef. Då samtliga faktorer översteg 3.0 
går det att konstatera att samtliga 
faktorer var viktiga för denna 
indikator. 
 
KI-8. Individuella aktiviteter  
Samtliga medelvärden för denna 
indikator översteg 3.0, vilket innebär 
att de var viktiga för denna indikator. 
Både faktorerna stöd från chef samt 
arbetsbelastning hade ett medelvärde 
på 3.6, vilket var de högsta värdena för 
denna indikator. Det lägsta 
medelvärdet var uppmuntran från chef med ett värde på 3.1, vilket indikerar att denna 
faktor inte var lika viktig för denna indikator som de övriga faktorerna. Majoriteten av 
de övriga faktorerna hade ett medelvärde på 3.5. 
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KI-9. Möjlighet till utevistelse 
Trots att samtliga medelvärden för 
dessa faktorer visade på ett värde över 
3.0, var spridningen stor. Två faktorer 
hade ett medelvärde på 3.1, vilka var 
stöd från chef och uppmuntran från 
chef. Det högsta värdet uppmättes till 
3.6, vilket hörde till möjligheten att 
påverka arbetstakten samt stöd från 
kollegor vilket innebär att denna faktor 
var viktigast för denna indikator. 
Majoriteten av de övriga värdena låg 
på 3.5. 
 
Tema 4 - Trygghet 
KI-10. Trygghet  
Även under denna indikator fanns två 
medelvärden som låg på gränsen till att 
anses som viktiga, vilka var stöd från 
chef och uppmuntran från chef. Dessa 
hade ett medelvärde på 3.1. Det högsta 
uppmätta värdet låg på 3.7 där stöd 
från kollegor var tillhörande faktor. 
Sammanlagt uppvisade tre faktorer 
även ett värde på 3.6. Dessa var 
möjligheten att påverka arbetstakten, 
positivt socialt klimat och 
arbetsbelastning.  
 
KI-11. Bra bemötande  
Högsta medelvärdet tillhörde faktorn 
stöd från kollegor, vilket visade ett 
värde på 3.9. Detta innebär att denna 
faktor var viktigast för denna 
indikator. Det lägsta medelvärdet 
uppmätte 2.9 vilket var faktorn stöd 
från chef. I och med att denna faktor 
ligger under 3.0 innebär det att denna 
faktor upplevs som inte så viktig för 
denna indikator i förhållande till de 
övriga faktorerna.  
 

KI-12. Tillräckligt med tid  
Faktorn spridning av information 
visade på ett medelvärde under 3.0, 
nämligen 2.9, vilket innebär att denna 
faktor inte var så viktig för denna 
indikator. Det högsta uppmätta 
medelvärdet hörde till faktorn stöd 
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från kollegor, med ett värde på 3.9. Det innebär att denna faktor ansågs vara viktigast 
gällande denna indikator.  
 
KI-13. God relation personal boende  
Högsta medelvärdet för denna 
indikator låg på 3.8 och tillhörde 
faktorerna möjlighet att påverka 
arbetstakten samt stöd från kollegor. 
Det lägsta medelvärdet låg däremot på 
2.9 och återfanns i resultatet för stöd 
från chef och uppmuntran från chef. 
Detta innebär att dessa två faktorer inte 
var så viktiga för denna indikator.  
 
KI-14. God relation boende emellan  
Det högsta medelvärdet för denna 
indikator återfanns i faktorerna stöd 
från kollegor och positivt socialt 
klimat med ett värde på 3.8. Däremot 
visade tre faktorer på ett medelvärde 
under 3.0, närmare bestämt 2.9. Dessa 
faktorer var spridning av information, 
stöd från chef samt uppmuntran från 
chef. Detta innebär att dessa faktorer 
inte var så viktiga för denna indikator. 
Övriga faktorer låg på ett medelvärde 
mellan 3.4 och 3.6. 
 
Tema 5 - Självbestämmande 
KI-15. Individuella önskemål 
För denna indikator fanns det en faktor 
som understeg värdet på 3.0, vilket var 
stöd från chef med ett medelvärde på 
2.9. Denna faktor var med andra 
mindre viktig för denna indikator än de 
övriga faktorerna. Även faktorerna 
uppmuntran från chef samt spridning 
av information, med medelvärden på 
3.0 samt 3.1, kan tänkas vara mindre 
viktiga än de övriga. Högsta 
medelvärdet låg emellertid på 3.8 och 
tillhörde faktorn stöd från kollegor, vilket innebär att denna faktor var viktigast för 
denna indikator.  
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KI-16. Möjlighet att påverka tider  
För denna indikator låg det högsta 
medelvärdet på 3.8 och hörde till 
faktorn stöd från kollegor. Däremot 
låg tre faktorer antigen strax under, 
strax över eller precis på gränsvärdet. 
Stöd från chef hade ett medelvärde på 
2.9, vilket innebär att denna faktor är 
mindre viktig än de övriga. Även 
faktorerna uppmuntran från chef samt 
spridning av information kan upplevas 
som mindre viktiga då de har 
medelvärden på 3.0 samt 3.1. Majoriteten av de övriga faktorerna hade ett medelvärde 
på 3.6. 
 

5.4.3 Sammanfattning Boende C 
Tabell 6. Sammanfattning resultat Boende C.  

Boende C 
Problemområde: De boendes kommentarer: 
KI-1 Fanns inte så mycket att göra i de gemensamma 

utrymmena. Ofta kyligt. 
KI-2 Ofta trångt i aktivitetsrummet, inte anpassat för att 

många rullstolsbundna skulle kunna samlas. Önskar 
avskilt, lugnt rum för att kunna ta emot gäster. 
Dålig belysning. 

KI-3 Ofta ostädat och smutsigt på balkong och uteplats. 
Saknades parasoll för varma dagar. 

KI-4 Svårt att ta sig ut med rullstol på grund av höga 
trösklar, samt att det var små ytor utomhus (uteplats 
och balkong), vilket gjorde att det lätt blev trångt. 

KI-5 Matens kvalité har blivit sämre och att den inte 
serverades på ett tilltalande sätt, samt att 
portionerna var alltför stora. 

KI-6 Sällan möjligt att äta i sin egen takt. Miljön var ofta  
otrevlig och orolig då vissa på boendet var sjuka  
och stundtals utåtagerande. 

  Viktigast arbetsmiljöfaktor: 
KI-8 Utbudet var för litet och inte anpassat utifrån att en 

person kan ha svårigheter med syn och/eller hörsel. 
Stöd kollegor (3.6) 
Arbetsbelastning (3.6) 

KI-9 Sällan gavs möjlighet att vistas utomhus. 
Personalen hade inte tid att hjälpa de som behövde 
hjälp att för att ta sig ut. 

Stöd kollegor (3.6) 
Påverka arbetstakt (3.6) 

KI-12 Personalen hade sällan tid att bara sitta ner och  
prata. Drog sig för att be om hjälp då personalen  
hade det så jäktigt. 

Stöd kollegor (3.9) 

KI-14  De flesta runt omkring var alltför sjuka och därmed 
svåra att prata med. Aldrig fått något tillfälle att lära 
känna de andra på boendet och således inte visste 
vilka dessa var. 

Stöd kollegor (3.8) 
Positivt socialt klimat (3.8) 

KI-16 Fick anpassa sig efter personalens schema vilket  
gjorde att det inte  
Var inte möjligt att påverka tider för att gå och 
lägga sig/ stiga upp.   
 

Stöd kollegor (3.8) 
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5.5 Resultat Boende D 

5.5.1 Resultat – Strukturerade intervjuer boende 
Tema 1 – Fysisk miljö  

Indikatorn trivsamma gemensamma utrymmen (KI-1) hade ett medelvärde på 3.7, vilket 
således är över gränsvärdet. Majoriteten angav alternativet ”mycket trivsamma”, och 
ingen hade några ytterligare kommentarer till sina svar. Gällande indikatorn anpassade 
gemensamma utrymmen (KI-2) var medelvärdet även här 3.7, där samma 
svarsuppställning rådde. För indikatorn trivsamt utomhus (KI-3) uppgick medelvärdet 
till 2.7, vilket således är under gränsvärdet och således innebär att det finns utrymme för 
förbättringar. Majoriteten av respondenterna angav alternativet ”ganska trivsamt” men 
svarsalternativ ”inte så trivsamt” fanns också representerat. En kommentar från en som 
svarat ”inte så trivsamt” var att det inte kändes hemtrevligt och att det fanns för få 
sittplatser. Vidare uppgick medelvärdet för indikatorn anpassat utomhus (KI-4) till 2.7, 
vilket som ovan där majoriteten av respondenterna svarade ”ganska trivsamt”. En 
kommentar från en som svarat ”inte så trivsamt” var att det kändes instängt då ytan att 
vistas på utomhus var alldeles för liten. $
 
Tema 2 – Måltider 
Indikatorn maten uppfyller önskemål (KI-5) hade ett medelvärde på 2.7, vilket således är 
under gränsvärdet och antyder att förbättringar kan göras. Respondenternas svar var 
relativt spridda – alternativen ”alltid”, ”oftast” och ”aldrig” fanns alla representerade. 
En kommentar från en som svarat det sistnämnda alternativet var att maten ofta var 
smaklös. Gällande indikatorn trivsam måltidsmiljö (KI-6) uppgick medelvärdet till 3.3, 
vilket således är över gränsvärdet. Majoriteten ansåg således att måltidsmiljön var 
trivsam, men en som svarat ”inte så trivsam” kommenterade att denne helst åt själv på 
sitt rum då de övriga var alltför sjuka för att kunna ha något utbyte med. $
 

Förbättringsförslag personalen: 

• Större aktivitetsrum, då det befintliga var alldeles för litet då flera skulle samlas. 
• Personalen ska i största möjliga mån arbeta på samma avdelning hela tiden, då kontinuitet är 

viktigt för att de boende ska känna sig trygga. Detta skulle också innebära att personalen lättare 
kan se om något tycks vara fel eller avvikande gällande de boendes hälsa. 
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Tema 3 – Aktiviteter 
Medelvärdet för indikatorn möjlighet till gemensamma aktiviteter (KI-7) uppgick till 
4.0, vilket är det högsta möjliga värdet.  Samtliga respondenter svarade således att de 
upplevde att de alltid fick möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. Gällande 
indikatorn möjlighet till individuella aktiviteter (KI-8) uppgick medelvärdet även här till 
4.0. Dessa två indikatorer var således bland de högsta medelvärdena som uppmätts för 
Boende D. Gällande medelvärdet för indikatorn möjlighet till utevistelse (KI-9) var 
medelvärdet emellertid 3.3, vilket ändå är över gränsvärdet. Majoriteten svarade att de 
alltid fick tillgång till utevistelse, men svarsalternativet ”sällan” var också representerat. 
En kommentar från en som angivit detta alternativ var att personalen sällan hade tid, 
och att denne mest förlitade sig på volontärer för att ta sig ut. $
 
Tema 4 – Trygghet 
Medelvärdet för indikatorn trygghet (K-10) uppgick till 3.7, vilket således är långt över 
gränsvärdet. Här svarade majoriteten att de alltid kände sig trygga, men svarsalternativet 
”oftast” fanns också representerat. En kommentar från en respondent som svarat 
”oftast” var emellertid att det finns personer på avdelningen som var sjuka och 
utåtagerande, och att dessa ibland kommer in på respondentens rum, vilket föranledde 
denne att var tvungen att låsa dörren. $
 
Tema 5 – Interaktion 
Medelvärdet för indikatorn bra bemötande (K-11) uppgick till 4.0, vilket är det högsta 
möjliga värdet. Här hade samtliga respondenter svarat att de alltid upplevde ett bra 
bemötande från personalen. Gällande indikatorn tillräckligt med tid (K-12) var 
medelvärdet 3.3, där majoriteten uppgav att de alltid upplevde att personalen hade nog 
med tid men där svarsalternativet ”sällan” också fanns representerat. Kommentarer från 
de som valt detta alternativ var att personalen sällan hade tid att bara sitta ner och prata, 
samt att det ofta kändes jäktigt när personalen skulle hjälpa. Indikatorn god relation 
personal och boende (KI-13) hade medelvärdet 4.0 vilket som nämnt är det högsta 
möjliga värdet – här svarade således alla respondenter att de hade goda relationer med 
samtliga i personalen. Gällande indikatorn god relation boende emellan (KI-14) var 
emellertid medelvärdet 2.7, vilket är under gränsvärdet. Här fanns såväl 
svarsalternativen ”med alla” och ”med några” som ”inte med någon” representerade. En 
kommentar tillhörande det sistnämnda svarsalternativet var att de flesta på avdelningen 
var alltför sjuka för att ha någon relation till överhuvudtaget. En som svarat ”med de 
flesta” kommenterade dock att denne inte fått möjlighet att träffa och på så vis lära 
känna alla som bodde på avdelningen. $
 
Tema 6 - Självbestämmande 
Medelvärdet för indikatorn individuella önskemål tillgodoses (K-15) uppgick till 3.7, 
vilket således är långt över gränsvärdet. Majoriteten svarade att de alltid fick sina 
önskemål tillgodosedda, även om svarsalternativet ”oftast” också fanns representerat 
bland respondenterna. En kommentar från en som svarat ”oftast” var att denne gjorde 
det mesta själv och därmed inte var beroende av att personalen tillgodosåg några 
speciella önskemål. När respondenten väl hade något specifikt som denne ville ha hjälp 
med var det ofta svårt, och respondenten upplevde att personalen inte var särskilt 
engagerade samt att det krävdes att respondenten bad flera gånger. Gällande indikatorn 
möjlighet att påverka tider (K-16) uppgick medelvärdet även här till 3.7, och 
majoriteten av respondenterna svarade att de alltid hade möjlighet att påverka tider. 
Några kommentarer från dessa var emellertid att de inte var beroende av personalen för 
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att få hjälp med exempelvis uppstigning, vilket bidrog till att de själva kunde bestämma 
i större utsträckning. $

5.5.2 Resultat – Personalenkät 

Tema 3 - Aktiviteter 
KI-7. Gemensamma aktiviteter 
Samtliga faktorer för denna indikator 
visade ett medelvärde över 3.0, vilket 
innebär att samtliga var viktiga. Det 
högsta medelvärdet fanns för faktorn 
stöd från kollegor, vilken hade ett 
medelvärde på 3.9. Det lägsta 
medelvärdet låg på 3.4 och hör till 
faktorn meningsfullt. Övriga faktorer 
låg jämnt utspritt mellan 3.5 samt 3.8.  
 
KI-8. Individuella aktiviteter 
Tre faktorer representerade det högsta 
medelvärdet för denna indikator, vilka 
var stöd från kollegor, positivt 
arbetsklimat och arbetsbelastning. 
Samtliga dessa faktorer hade ett 
medelvärde på 3.9, det vill säga att de 
ansågs som nästintill väldigt viktiga 
för denna indikator. Det lägsta värdet 
var 3.4 som hörde till faktorn stöd från 
chef. I likhet med tidigare indikator har 
övriga faktorer även här ett spritt 
medelvärde mellan 3.5 och 3.8. 
 
KI-9. Möjlighet till utevistelse 
Denna indikator visar på en del 
variationer i resultatet, dock var alla 
över 3.0. Det lägsta medelvärdet hör 
till faktorn spridning av information 
och det högsta medelvärdet hör till 
faktorerna stöd från kollegor och 
arbetsplatsbelastning. Det första hade 
ett medelvärde på 3.2 och de senare 
3.9, där de senare med andra ord visar 
sig vara nästintill väldigt viktig i detta 
fall. Majoriteten av de övriga 
faktorerna låg mellan 3.4 och 3.5, 
varav två dock uppgick till 3.8. 
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Tema 4 - Trygghet 
KI-10. Trygghet 
För denna indikator visade sig ett 
relativt samlat resultat. Det högsta 
medelvärdet var 3.9 och det lägsta 
medelvärdet 3.5. Faktorn 
arbetsbelastning hade högst värde och 
faktorerna stöd från chef och 
uppmuntran från chef hade således 
lägst. Då samtliga översteg 3.5 går det 
att konstatera att samtliga faktorer var 
relativt viktiga för denna indikator.   
 
Tema 5 - Interaktion 
KI-11. Bra bemötande 
Gällande denna indikator visade 
faktorerna positivt arbetsklimat och 
arbetsbelastning på högst medelvärde 
på 3.9. Lägst medelvärde återfanns för 
faktorerna stöd från chef och 
uppmuntran från chef med ett 
medelvärde på 3.5. Med andra ord har 
samtliga faktorer ett medelvärde över 
3.5, och i likhet med föregående 
indikator var samtliga faktorer relativt 
viktiga för denna indikator.   
 
KI-12. Tillräckligt med tid 
Tre faktorer uppvisade ett högt 
medelvärde på 3.9, vilket var det 
högsta medelvärdet för denna 
indikator. Dessa faktorer var stöd från 
kollegor, positivt arbetsklimat samt 
arbetsbelastning. Det lägsta 
medelvärdet hörde emellertid till 
faktorn spridning av information som 
endast hade ett värde på 3.3. Förutom 
denna faktor visade övriga faktorer på 
en jämn spridning på medelvärden 
mellan 3.5 och 3.8. Detta indikerar att 
just spridning av information var minst 
viktig för denna indikator i förhållande 
till de övriga. 
 
KI-13. God relation personal boende 
Det absolut högsta medelvärdet 
tillhörde faktorerna positivt socialt 
klimat och arbetsbelastning, båda med 
ett medelvärde på 3.9. I och med det 
går det att konstatera att dessa två 
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faktorer var absolut viktigast för denna indikator. Det lägsta medelvärdet låg på 3.4 och 
hör till faktorerna spridning av information samt stöd från chef.  
 
KI-14. God relation boende emellan 
Den faktor med lägst medelvärde för 
denna indikator var stöd från chef som 
dessutom hade ett värde på under 3.0, 
nämligen 2.9. Detta innebär att denna 
faktor inte var lika viktig för denna 
indikator som de övriga. Det högsta 
värdet var emellertid positivt socialt 
klimat och arbetsbelastning, båda med 
ett medelvärde på 3.9. Med andra ord 
var det stor spridning mellan det lägsta 
och högsta värdet. 
 
Tema 6 - Självbestämmande 
KI-15. Individuella önskemål 
Det högsta medelvärdet för denna 
indikator återfanns för tre faktorer, 
nämligen stöd från kollegor, positivt 
socialt klimat och arbetsbelastning. 
Samtliga dessa faktorer hade ett 
medelvärde på 3.9 vilket således 
indikerar på att dessa var nästintill 
väldigt viktiga för denna indikator. 
Endast en faktor hade ett medelvärde 
på 3.4, vilket var faktorn spridning av 
information.    
 
KI-16. Möjlighet att påverka tider 
För denna indikator hade samtliga 
faktorer ett medelvärde över 3.0, vilket 
indikerar att samtliga är viktiga. 
Däremot uppvisade två faktorer ett 
medelvärde i närheten av detta 
gränsvärde, vilka var möjlighet att 
påverka arbetstakt samt stöd från chef 
– således inte är lika viktiga för denna 
indikator som de övriga faktorerna. 
Det högsta medelvärdet var 3.8 som 
tillhörde faktorn arbetsbelastning 
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5.5.3 Sammanfattning Boende D 
Tabell 7. Sammanfattning resultat Boende D. 

 

 

  

Boende D 
Problemområde: De boendes kommentarer: 
KI-3 Kändes inte hemtrevligt, fanns för få 

sittplatser. 
KI-4 Instängt då ytan att vistas på utomhus var 

alldeles för liten. 
KI-5 Maten ofta smaklös. 
  Viktigast arbetsmiljöfaktor: 
KI-14 De flesta på avdelningen var alltför sjuka för 

att ha någon relation till. Inte fått möjlighet 
att träffa och lära känna alla. 

Arbetsbelastning (3.9) 
Positivt socialt klimat (3.9) 

Förbättringsförslag personalen: 
• Rusta upp altaner och balkonger genom att bland annat köpa in nya möbler 
• De gemensamma utrymmena behöver anpassas för att möjliggöra gemensamma aktiviteter i större 

utsträckning 
• Hyra in städpersonal så att personalen fick mer tid att ta hand om de boende  
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6. ANALYS 
Detta avsnitt kommer att behandla empirin som presenteras i föregående kapitel i 
relation till de teoretiska utgångpunkterna som studien baseras på. Syftet med studien 
var att förbättra den nuvarande tjänstekvalitén på särskilda boenden i Umeå genom att 
finna ett samband mellan den upplevda tjänstekvalitén och psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer. Detta avsnitt ämnar därför att dels beskriva kopplingen mellan 
tidigare forskning kring tjänstekvalité inom äldreomsorgen och den upplevda 
tjänstekvalitén på särskilda boenden inom Umeå kommun och dels analysera 
sambandet mellan de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna och kvalitetsindikatorerna. De 
eventuella nyanserna i sambanden kommer även att lyftas och analyseras.  
 

6.1 Introduktion till analysen 
Modellen nedan illustrerar de olika stegen för att förbättra tjänstekvalitén på särskilda 
boenden - från mätning till åtgärd. Analysen är uppdelad enligt de teman som har 
presenterats tidigare, alltså inte varje boende för sig. Analysen av tema ett och två 
kommer att innefatta stegen mäta och åtgärda. Detta beror på, vilket vi förklarat under 
5.1, att dessa teman i den strukturerade intervjun behandlar kvalitetsindikatorer, till 
exempel den fysisk miljö, som vi bedömt inte går att koppla samman med psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer. Analysen av tema tre till sex kommer emellertid att innefatta 
samtliga tre steg enligt modellen nedan. Det första steget, mäta, innefattar de boendes 
beskrivning av den rådande tjänstekvalitén - de svar som redovisats under 
resultatavsnittet 5.1. Andra steget, sammankoppla, innebär att vi lyfter de samband som 
framkommit mellan kvalitetsindikatorerna och de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. 
Dessa samband har framkommit genom personalenkäten som även dessa redovisats 
under Resultatavsnittet.  För att samtliga boenden ska kunna använda sig av de samband 
som framkommit har vi emellertid slagit samman personalens svar i Analysavsnittet 
varför dessa alltså redovisas på nytt. Åtgärda innebär slutligen att de boendes 
förbättringsförslag vävs samman med teorier från Teoriavsnittet. Tabell 3 redogör för 
vilka förbättringsområden som har framkommit enligt resultatet från respektive boende. 
Det är dessa förbättringsområden som vi kommer att lyfta och fokusera på under 
analysen, detta då studiens syfte är att förbättra där verksamheten brister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8. Förbättringsområden kvalitetsindikatorer. 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 5 Tema 6 
KI-1 KI-2 KI-3 KI-4 KI-5 KI-6 KI-8 KI-9 KI-12 KI-14 KI-16 
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Figur 1. Mät- och åtgärdsmodell. 

MÄTA  

Mäta tjänstekvalité 
utifrån 
kvalitetsindikatorer 
och därigenom hitta 
förbättringsområden  

SAMMANKOPPLA 

Sammankoppla 
kvalitetsindikatorer med 
psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer 

ÅTGÄRDA  
 
Åtgärda brister i 
tjänstekvalité genom 
teori och konkreta 
förslag från personal 
och de boende   
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6.2 Tema 1 - Fysisk miljö 

6.2.1 KI-1. Trivsamma gemensamma utrymmen  
Det första problemområdet visade sig vara indikatorn trivsamma gemensamma 
utrymmen (KI-1), där Boende C är det boende som fått ett resultat under gränsvärdet 
3.0, vilket innebär att de gemensamma utrymmena på detta boende upplevs som inte så 
trivsamma. Koren (2010, s. 2) påpekar däremot att de gemensamma utrymmena på 
vårdboenden ska vara just hemtrevliga och trivsamma. Vi hävdar därför att på grund av 
att boenden på Boende C upplever de gemensamma utrymmena som inte så trivsamma 
uppstår därför en brist i den upplevda kvalitén på detta boende, och för att lösa detta bör 
boendet bli mer hemtrevligt.  
 
Day et al. (2000, s. 407) lyfter därtill att när det kommer till den fysiska miljön på 
vårdhem har en hemtrevlig miljö visat sig vara fördelaktig för välmåendet för personer 
med demens, då de bland annat upplevs som mindre aggressiva och att de har mindre 
ångest. Vad som anses hemtrevligt och trivsamt är som vår studie också visat högst 
subjektivt, men i detta fall uttryckte de boende kommentarer så som att det ofta var 
kyligt och att det inte fanns så mycket att göra i allrummet. Några enklare lösningar på 
just dessa kommentarer skulle exempelvis kunna vara att köpa in enklare pussel, spel 
eller böcker som kunde fungera som alternativ sysselsättning till Tv:n som finns i varje 
allrum.  
 

6.2.2 KI-2. Anpassade gemensamma utrymmen  
Gällande det andra problemområdet, indikatorn anpassade gemensamma utrymmen (KI-
2), var det återigen Boende C som var det enda boendet med resultat under gränsvärdet 
3.0. Utifrån kommentarerna från de boende framgick det att det aktivitetsrum som fanns 
inte var anpassat då de flesta var rullstolsbundna. Att genomföra en omfattande 
ombyggnation är troligtvis inte ett realistiskt alternativ för Boende C, men däremot 
inventera fastigheten och se om det finns något rum skulle kunna vara lämpligare som 
aktivitetsrum. Om större rum inte finns att tillgå kan ett annat alternativ vara att dela 
upp de boende i olika grupper, men med rotation, så att alla får möjlighet att nyttja 
aktivitetsrummet och samtidigt att träffa olika personer från olika avdelningar. De 
personer som är bosatta på dessa särskilda boenden är emellertid väldigt unika personer 
med olika sjukvårdsbilder, önskemål och krav.  
 
Att bli behandlad som en unik individ, det vill säga att den omgivning som du bor och 
lever i ska vara anpassad efter just dig som person, är aspekter som Harrefors et al. 
(2007, s. 356) menar är det absolut viktigaste för personer som i framtiden ska flytta till 
ett särskilt boende. Att hänsyn ska tas till de boendes önskemål och krav är något som 
Harrefors et al. (2007, s. 357) vidare hävdar är viktigt. Respondenterna för detta boende 
påpekar däremot att de gemensamma utrymmena inte är så anpassade efter deras 
önskemål och krav, vilket vi anser är anledningen till varför denna indikator är graderad 
låg för detta boende. Genom att däremot införa dessa lösningar skulle de gemensamma 
utrymmena bli mer anpassad efter de boendes olika sjukvårdsbilder och den upplevda 
kvalitén för denna indikator skulle därmed öka. 
 

6.2.3 KI-3. Trivsamt utomhus  
För det tredje problemområdet, indikatorn trivsamt utomhus (KI-3), uppvisade såväl 
Boende C som Boende D medelvärden under gränsvärdet 3.0. Utifrån kommentarerna 
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från de boende är åtgärderna för dessa boenden därmed relativt enkla – köpa in ett 
parasoll, och se över rutiner för städ på uteplatsen. Detta skulle kunna göras i samband 
med städning av allrummet, som oftast ligger i anslutning till balkongerna. Även i detta 
fall går det att hävda att då boendet upplevs som mer hemtrevligt kommer även den 
totala kvalitén för denna indikator att öka, vilket är i likhet med Koren (2010, s. 2) som 
påtalar vikten av hemtrevliga och trivsamma vårdhem.  
 

6.2.4 KI-4. Anpassat utomhus  
För det fjärde problemområdet, indikatorn anpassat utomhus (KI-4), uppvisade såväl 
Boende C som Boende D medelvärden under gränsvärdet 3.0.  Där löd kommentarerna 
från de boende bland annat att det var svårt att ta sig ut på grund av de höga trösklarna, 
och att det var små ytor att vistas på utomhus. För dessa boenden kan således en enkel 
lösning vara att ta bort trösklarna helt och hållet, alternativt sätta dit en mindre ramp för 
att underlätta att ta sig över tröskeln. Att balkong och uteplats ansågs för små kan vara 
en svårare sak att åtgärda, då åtminstone i fallet av balkongerna skulle kräva en 
ombyggnation. Genom att däremot införa dessa ovan nämnda lösningar skulle vården 
och omsorgen därigenom bli mer anpassad efter de boendes olika sjukvårdsbilder samt 
krav för omsorgen, och den upplevda kvalitén för denna indikator skulle därmed öka. 
Att hänsyn ska tas till de boendes önskemål och krav är något som Harrefors et al. 
(2007, s. 357) menar är viktigt för personer som i framtiden ska flytta till ett särskilt 
boende. Respondenterna för dessa två boenden hävdar emellertid att dessa nämnda 
aspekter inte är anpassade efter deras önskemål samt krav, vilket vi anser är anledningen 
till varför denna indikator är graderad låg för dessa boenden.  
 

6.3 Tema 2 - Måltider 

6.3.1 KI-5. Maten uppfyller önskemål  
För det femte problemområdet, indikatorn maten uppfyller önskemål (KI-5), hade såväl 
Boende A som Boende C ett medelvärde under 3.0, och åsikterna kring maten var 
relativt samstämmiga. Respondenterna upplevde att det framförallt var dålig variation 
på maten samt att den var smaklös. Dessa åsikter ger en förklaring till de låga 
medelvärdena för denna indikator, vilka dessutom stöds av en studie av Hartwell och 
Edwards (2003, s. 136) som menar att tillfredsställelsen bland patienter ökade då det 
fanns möjlighet att välja bland olika matalternativ. För Boende A och Boende C kan det 
således vara aktuellt att tillhandahålla fler än ett alternativ gällande den mat som 
serveras - antingen genom att ha fler än en rätt till varje måltid, eller att i varje fall tillåta 
den boende att ta maten själv och därmed ha större valfrihet avseende mängd, tillbehör 
och måltidens sammansättning. Detta är dock emellertid bara möjligt för de boende som 
är lite piggare, då de allra sjukaste med största sannolikhet inte förmår att lägga för sig 
maten själv.   
 

6.3.2 KI-6. Trivsam måltidsmiljö  
Gällande det sjätte problemområdet, indikatorn trivsam måltidsmiljö (KI-6), visade 
Boende A, Boende B samt Boende C ett medelvärde under 3.0, vilket innebär att 
måltidsmiljön på dessa tre boenden behöver förbättras. De kommentarer som var 
kopplade till dessa var framför allt att det kunde bli stökigt under måltiderna samt att 
miljön var otrevlig och orolig. En hemtrevlig omgivning är som bekant något som de 
boende upplever som viktigt (Koren, 2010, s. 2; Day et al. 2000, s. 407), vilket kan 
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tänkas förklara det låga medelvärdet för även denna indikator. En rörig och otrevlig 
måltidsmiljö skapar knappast en hemtrevlig och trivsam atmosfär där de boende vill 
spendera tid. Det påpekades dessutom att ingen av de övriga boende var friska nog att 
samtala med, varför personen i fråga valde att äta ensam inne på sitt rum. Möjlighet till 
interaktion och utbyte med andra är dessutom en viktig aspekt av den upplevda kvalitén, 
vilket Robichaud et al. (2006, s. 248) belyser. Detta faktum bör även gälla vid måltider, 
då dessa kan anses vara ett socialt inslag i de boendes vardag. Det faktum att 
respondenterna enligt ovan anser att det är många som är för sjuka för att tala med kan 
således också förklara den låga graderingen av indikatorn - det sociala utbytet är en del 
av måltidsmiljön, och då det finns liten möjlighet till just detta upplevs miljön helt 
enkelt inte som trevlig och trivsam. För de boenden som fått låg gradering på denna 
indikator kan det således vara lämpligt att se över formerna för måltidsmiljön. Ett sätt 
att främja social interaktion och på så vis förhöja upplevelsen kring måltider skulle 
kunna vara försöka sammanföra personer som kan ha ett socialt utbyte av varandra. 
Detta kunde göras genom att erbjuda en boende som bor på en avdelning där många är 
sjuka, att få äta en eller flera måltider på en annan avdelning där fler är piggare.  
 

6.4 Tema 3 – Aktiviteter 

6.4.1 KI-8. Möjlighet till individuella aktiviteter 

Enligt resultatet av vår studie uppvisar Boende C låga medelvärden för indikatorn 
möjlighet till individuella aktiviteter (KI-8), vilket alltså betyder att majoriteten av de 
boende upplevde att de inte fick utrymme eller möjlighet att göra aktiviteter på egen 
hand. Det kunde exempelvis handla om handarbete, att få möjlighet att spela ett 
instrument, hjälp att läsa även om man själv ser dåligt och så vidare. Att de boende 
upplever att de inte får tillgång till dessa aktiviteter kan sägas vara negativt ur ett större 
perspektiv, då tillgång till meningsfulla aktiviteter kan sägas utgöra en del av den totala 
upplevda livskvalitén (Kane, 2007, s. 837). Att ha just tillgång till hobbies och 
fritidsaktiviteter är något som äldre personer bosatta på vårdhem värdesätter som viktigt 
(Robichaud et al., 2006, s. 248), och eftersom tillgången samt möjligheten till dessa 
aktiviteter anses vara bristfälliga enligt resultatet i denna studie förklarar varför denna 
indikator har graderas lågt.  
 
Tabell 9. Beskrivande statistik: Individuella aktiviteter. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka arbetstakt 76 1 4 3,49 ,643 

Fatta egna beslut 76 1 4 3,55 ,661 

Spridning av information 76 1 4 3,49 ,792 

Stöd från chef 76 1 4 3,45 ,737 

Uppmuntran från chef 76 1 4 3,42 ,821 

Stöd från kollegor 76 2 4 3,80 ,490 

Positivt socialt klimat 76 1 4 3,79 ,549 

Arbetsbelastning 76 2 4 3,86 ,423 

Engagemang 76 2 4 3,72 ,580 

Meningsfullhet 76 2 4 3,68 ,571 

Valid N (listwise) 76     
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Gällande resultaten från personalens enkät ser vi att arbetsmiljöfaktorn arbetsbelastning 
hade högst medelvärde (3.9), följt av positivt socialt klimat (3.8) och stöd från kollegor 
(3.8). Därtill var standardavvikelsen relativt låg för dessa tre arbetsmiljöfaktorer och låg 
inom intervallet 0,423 – 0,549, vilket tyder på en samstämmighet i svaren för 
respondenterna Att arbetsbelastningen inte är för hög är alltså den viktigaste faktorn för 
att kunna erbjuda individuella aktiviteter, vilket kan tyckas rimligt mot bakgrund av att 
krävs såväl tid som utrymme i planeringen för att möjliggöra detta. Att den upplevda 
arbetsbelastningen är av stor vikt är också något som stöds av Karasek (1979, s. 285), 
som lyfter just kraven på individen samt graden av handlingsfrihet som denna har för att 
möta dessa krav, som de två aspekter som i grunden påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön.  Detta stöds vidare av en dansk studie, som visade att höga arbetskrav var 
en så pass viktig del av arbetsmiljön att det var en av vanligaste orsakerna till att 
personal inom äldreomsorgen funderade på, eller valde att, säga upp sig (Clausen et al., 
2014, s. 589).  
 
Vikten av socialt stöd från kollegorna är vidare något som Karasek & Theorell (1990) 
fastslog som den tredje viktigaste beståndsdelen av den psykosociala arbetsmiljön. 
Detta var också ett perspektiv som antogs av Johnson & Hall (1988) och Rubenowitz 
(2004), som även de lyfter vikten av socialt stöd på arbetsplatsen. Detta går i linje med 
resultaten från denna studie, där vi kan se att även upplevelsen av att erhålla stöd från 
kollegor anses viktigt. En förklaring skulle kunna vara att man som enskild personal är 
beroende av kollegornas samarbete och godkännande för att kunna lägga extra tid på att 
möjliggöra en individuell aktivitet för en boende. Att ett positivt socialt klimat 
föreligger är därtill något som bland annat stöds av Lohela et al (2009), vars studie på 
personal inom äldreomsorgen resulterat i att denna faktor ansågs var bland de fyra 
viktigaste. Detta bekräftas också av Nilsson et al (2012) som också tog upp vikten av att 
anställda bekräftade varandra och kunde ha roligt tillsammans på arbetsplatsen. Att 
denna faktor tycks vara så viktig kan också ha en möjlig förklaring utifrån den tidigare 
hänvisade studien på personal på särskilda boenden inom äldreomsorgen (Gustafsson & 
Szebehely, 2005). I den studien uppgav 70 % av de anställda att de för det mesta fick 
uppskattning från sina kollegor (Gustafsson & Szebehely, 2005, s. 84-85). Utifrån det 
kan det alltså antas att detta bidragit till att vara en viktig del av den psykosociala 
arbetsmiljön, och därmed anses den i förlängningen också vara viktig för 
tjänstekvalitén.  
 
Gällande de övriga arbetsmiljöfaktorerna så finns en viss spridning i medelvärden – det 
lägsta var återigen för uppmuntran från chef, tätt följt av stöd från chef och fungerande 
spridning av information. Även gällande denna indikator var det uppmuntran från chef 
som resulterat i den högsta standardavvikelsen (0.821), vilket alltså tyder på en större 
spridning i svaren bland respondenterna. I enlighet med ovan resonemang kan det 
tyckas märkligt att stöd från chef och uppmuntran från denne skulle vara minst viktiga 
för att möjliggöra individuella aktiviteter - chefens stöd och godkännande för att 
spendera den extra tiden borde rimligtvis vara minst lika viktigt som kollegornas.  
 
En förklaring till detta kan emellertid vara att enhetscheferna på grund av sin egen 
arbetsbelastning sällan har möjlighet att vara närvarande i verksamheten – enlig en 
studie av Törnquist (2004, s. 173) kan enhetscheferna varken sägas fördela eller 
kontrollera det dagliga arbetet. Mot bakgrund av det kan det vara så att personalen inte 
upplever att chefen är så medveten om hur de väljer att prioritera under loppet av en 
arbetsdag. Det faktum att Boende C har graderat uppmuntran från chef samt stöd från 
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chef lägst av alla övriga boenden skulle kunna tyda på att enhetscheferna på Boende C 
är mindre närvarande än genomsnittet - med andra ord, att personalen på Boende C i 
större utsträckning beror av varandras stöd och uppmuntran än av chefens.  
 

6.4.2 KI-9 - Möjlighet till utevistelse 
Nästa problemområde härrörde till indikatorn möjlighet till utevistelse (KI-9). Boende A 
uppvisade ett lågt medelvärde för denna indikator vilket innebär är kvalitén gällande 
denna indikator är låg. De personer som upplevde att möjligheterna till utevistelse inte 
var tillräckliga uppgav att de behövde personalens hjälp för att ta sig ut, och att dessa 
inte hade tid att hjälpa dem. Att personalen inte tillgodoser individuella önskemål går 
emot Harrefors et al.’s (2007, s. 356) studie där respondenterna anser att det är viktigt 
att hänsyn tas till deras önskemål och krav. Om de boende senare upplever att 
personalen ignorerar deras önskemål, vilket är fallet i vår studie, kan det vara 
förklaringen till varför denna indikator har graderats lågt. Då tillgång till utevistelse ses 
som en aktivitet kan en annan möjlig förklaring till det låga medelvärdet vara att de 
boende upplever att de inte får tillgång till meningsfulla aktiviteter, hobbies samt 
fritidsaktiviteter, vilket är något som personer bosatta på ett äldreboende värdesätter 
(Robichaud et al., 2006, s. 248; Kane, 2007, s. 837). Av förklarliga skäl upplever därför 
de boende att det förekommer brister i kvalitén gällande denna indikator. 
 
Tabell 10. Beskrivande statistik: Möjlighet till utevistelse. 

 
De arbetsmiljöfaktorer som fått högst medelvärde var stöd från kollegor (3.8), positivt 
socialt klimat (3.8) och arbetsbelastning (3.8). Detta är i enlighet med resultaten för 
ovan indikator inom samma tema, möjlighet till individuella aktiviteter. Detta kan 
tyckas rimligt då det är möjligt att anta att det kan krävas ungefär samma resurser för att 
hjälpa en boende ut på exempelvis en promenad, som det krävs för att ordna en 
individuell aktivitet. Vidare var standardavvikelsen för de högst graderade 
arbetsmiljöfaktorerna inom intervallet 0,444 - 0.549 vilket också tyder på en 
samstämmighet i graderingarna från respondenterna.  För de övriga 
arbetsmiljöfaktorerna finns en viss spridning i gradering, och här syns också att 
arbetsmiljöfaktorn påverka arbetstakt fått ett förhållandevis högt medelvärde (3.7). 
Detta kan också tyckas rimligt mot bakgrund av indikatorn, om det är möjligt att 
påverka arbetstakten skulle det således innebära att man kunde hinna med 
utevistelse.  Enligt Josefsson et al. (2007, s. 80) är emellertid tidspress ett vanligt inslag 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka arbetstakt 76 2 4 3,71 ,537 

Fatta egna beslut 76 1 4 3,59 ,657 

Spridning av information 76 1 4 3,30 ,817 

Stöd från chef 76 1 4 3,37 ,907 

Uppmuntran från chef 76 1 4 3,37 ,907 

Stöd från kollegor 76 2 4 3,79 ,549 

Positivt socialt klimat 76 2 4 3,75 ,520 

Arbetsbelastning 76 2 4 3,83 ,444 

Engagemang 76 2 4 3,64 ,626 

Meningsfullhet 76 2 4 3,63 ,670 

Valid N (listwise) 76     
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i arbetet för personal inom äldreomsorgen. En slutsats av personalens gradering av 
dessa arbetsmiljöfaktorer och de boendes svar är därmed att personalen generellt inte 
har möjlighet att påverka sin arbetstakt och att arbetsbelastningen är för hög, vilket 
innebär att de inte har tid eller resurser för att möjliggöra utevistelse enligt de boendes 
önskemål. Som nämnt för ovan indikator är alltså arbetsbelastningen en viktig del av 
arbetsmiljön (Karasek 1979; Clausen 2014), vilket ytterligare stöds av att den dyker upp 
som den viktigaste gällande ytterligare en indikator.  
 
Det lägsta medelvärdet var även här faktorerna stöd från chef, fungerande spridning av 
information samt uppmuntran från chef. I enlighet med resonemanget för ovan indikator 
kan detta tyckas märkligt, då chefens stöd och uppmuntran kanske borde vara styrande 
för huruvida man anser sig ha tid att möjliggöra utevistelse för en eller flera av de 
boende. Å andra sidan såg vi också genom studien gjord av Törnquist (2004, s. 173), att 
enhetschefer i många fall inte har möjlighet att varken fördela eller kontrollera det 
dagliga arbetet, vilket kanske bidrar till att dessa två faktorer fått så låg gradering i detta 
fall. Samtliga faktorer har även höga standardavvikelser, där uppmuntran från chef 
tillsammans med stöd från chef resulterat i den högsta standardavvikelsen (0.907). Om 
vi ser till enskilda boendes resultat så har Boende A ett medelvärde på 3.2, Boende B 
3.6, Boende C 3.1 och Boende D 3.4. Här ser vi återigen att Boende C skattat 
uppmuntran från chef lägst bland alla boenden, men vi ser också att Boende A har 
skattat lågt (vilket är att jämföra med medelvärdet 3.8 för ovan indikator). Då vi 
konstaterat att resurserna som krävs för att möjliggöra utevistelse enligt de boendes 
önskemål bör vara ungefär samma som ovan indikator kan denna skattning alltså sägas 
avvika från mönstret för Boende A.   

 
6.5 Tema 5 - Interaktion 

6.5.1  KI-12 - Tillräckligt med tid  
Enligt vår studie visar Boende A, Boende B och Boende C låga medelvärden för 
indikatorn tillräckligt med tid KI-12, det vill säga medelvärden under 3.0. Samtliga 
boenden ansåg att personalen sällan hade tid att bara sitta och prata. Vikten av att 
uppleva att personalen har en stund över för samtal går i linje med Andersen och 
Bilfeldt (2015, s. 29) studie där respondenterna ansåg att en negativ aspekt med 
omsorgen var att de upplevde att personalen hade för lite tid att sitta ner och samtala. En 
del hävdade dessutom att det kunde kännas stressigt när personalen skulle utföra sina 
arbetsuppgifter, och för en av dessa respondenter hade det gått så pass långt att denne 
drog sig för att be om hjälp för personalen verkade ha det så stressigt. Detta går emot 
Robichaud et al. (2006, s. 248) som påpekar det faktum att uppleva sig bli behandlad 
med respekt, samt att uppleva en känsla av medkänsla och känslomässigt stöd var 
viktigt för personer bosatta på vårdhem.  
 
Att uppleva att personalen inte har tid för dig och dina behov går starkt emot känslan av 
att någon bryr sig om dig, respekterar dig samt sätter dina behov i centrum. 
Kommentarerna från respondenterna i vår studie löd även att personalen sällan hade tid 
att göra något utöver det vanliga - att då en boende bad om något blev detta ej prioriterat 
och den boende blev tvungen att fråga om samma sak upprepade gånger. Det fanns helt 
enkelt inte tid att prioritera övriga önskemål utöver den dagliga rutinen. Att uppleva att 
personalen är stressade, att de sällan är tillgängliga för någonting utöver den dagliga 
vårdrutinen samt att de inte prioriterar boendes unika önskemål till följd av tidsbrist kan 
ses som väldigt allvarligt mot bakgrund av vad som framkom av Harrefors et al.’s 
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(2007, s. 357) studie. De personer som i framtiden ska bo på ett äldreboende ansåg att 
de viktigaste aspekterna i och med denna flytt var att de fortfarande skulle bli bemött 
som en unik individ, behandlad med respekt och värdighet samt att hänsyn ska tas till 
deras önskemål och krav. Detta kan alltså sättas i relation till resultaten från vår studie, 
som tyder på att dessa önskemål långt ifrån alltid blir tillgodosedda.  
 
Tabell 11. Beskrivande statistik: Tillräckligt med tid. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka arbetstakt 76 2 4 3,78 ,506 

Fatta egna beslut 76 1 4 3,59 ,636 

Spridning av information 76 1 4 3,36 ,860 

Stöd från chef 76 1 4 3,55 ,755 

Uppmuntran från chef 76 1 4 3,45 ,839 

Stöd från kollegor 76 2 4 3,88 ,364 

Positivt socialt klimat 76 2 4 3,82 ,482 

Arbetsbelastning 76 3 4 3,84 ,367 

Engagemang 76 2 4 3,68 ,547 

Meningsfullhet 76 1 4 3,62 ,692 

Valid N (listwise) 76     
 
I personalenkäten visade resultaten för denna indikator på höga medelvärden för 
arbetsmiljöfaktorerna stöd från kollegor (3.9) och positivt socialt klimat (3.8). En möjlig 
förklaring till personalens höga gradering av dessa faktorer kan vara att för att uppleva 
sig ha tillräckligt med tid för varje boende är man beroende av att alla hjälps åt för att på 
så vis fördela arbetsbördan. Detta ömsesidiga beroende av varandra är något som enligt 
Brunetto (2013, s. 2788) karaktäriserar en arbetsgrupp, och Singh & Muncherji, (2007, 
s. 121) menar vidare att hur arbetsgrupper presterar beror på interaktioner och 
ansträngningar av de enskilda medlemmarna som ingår i gruppen. Hur det sociala 
klimatet och stödet från kollegorna på boendena A, B och C faktiskt ser ut är svårt att 
uttala sig om utifrån vår studie, men det kan tänkas att samarbetet inom de olika 
arbetsgrupperna kanske inte alltid fungerar så bra - exempelvis på grund av att alla inte 
anstränger sig lika mycket inom arbetsgruppen.  
 
Detta skulle i sin tur kunna vara ytterligare en bidragande orsak till att de boende 
graderat denna indikator lågt.  Därtill fick även att kunna påverka arbetstakten (3.8) 
samt att arbetsbelastningen inte var för hög (3.8) höga medelvärden, vilket kan ha sin 
naturliga förklaring i att för hög arbetsbelastning ofta innebär att just tiden och 
resurserna inte räcker till för de arbetsuppgifter som ska utföras (Kristensen 2004, s. 
308) Att ha möjlighet att påverka arbetstakten var viktig säger sig därmed också självt - 
om det är möjligt att påverka denna betyder det alltså att man har möjlighet att minska 
kraven, och således få mer tid. Dessa två faktorer är alltså viktiga för att upplevas ha 
tillräckligt med tid, vilket kan ställas mot det faktum att studier visat att personer som 
arbetar inom äldreomsorgen ofta upplever hög tidspress och höga krav (Josefsson et al., 
2007, s. 80).  
 
Detta faktum, i kombination med att de anställdas höga värdering av att kunna påverka 
arbetstakt och att arbetsbelastningen inte är för hög för att ha tillräckligt med tid i 
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tjänstemötet, kan tänkas vara en bidragande förklaring till de boendes låga gradering av 
denna indikator. Återigen var alltså arbetsbelastningen en av de viktigaste 
arbetsmiljöfaktorerna för en indikator, vilket stödjer det faktum att den konstaterats vara 
den viktigaste bland arbetsmiljöfaktorerna (Karasek 1979; Clausen 2014).   
 
Vidare låg standardavvikelserna för dessa fyra högsta medelvärden inom intervallet 
0.364 – 0.506, där stöd från kollegor och arbetsbelastning hade den lägsta 
standardavvikelsen. Detta kan tolkas som att när det gällde dessa faktorers relevans för 
indikatorn var respondenterna samstämmiga. Gällande de övriga medelvärdena ligger 
de övriga på mellan 3.6 och 3.7, och här fanns även stöd från chef vars medelvärde för 
tidigare nämnda indikatorer ofta har varit bland de lägsta. Här ser vi emellertid också att 
standardavvikelsen är relativt hög (0.755) vilket tyder på att det finns en spridning i 
svaren från respondenterna. Det faktum att stöd från chef ändå fick en högre gradering 
på denna indikator kan möjligtvis ha att göra med att det kan vara lättare att se en 
koppling mellan chefens stöd och huruvida personalen har tillräckligt med tid. Möjligen 
kan kopplingen dras till att det är chefen som ansvarar för schemaläggning, att ta in 
vikarier vid sjukdom för att förhindra underbemanning och så vidare.  Uppmuntran från 
chef var även i detta fall bland de lägsta med ett medelvärde på 3.5, och i enlighet med 
tidigare resultat hade denna faktor en relativt stor standardavvikelse (0.839) vilket 
återigen pekar på att det råder en variation bland respondenterna på just denna punkt i 
större utsträckning än de övriga.  
 
Faktorn med högst standardavvikelse var emellertid fungerande spridning av 
information, som också hade det lägsta medelvärdet (3.3). Denna arbetsmiljöfaktor 
härrör till Kontroll och inflytande, som i sin tur kan kopplas till teorier kring 
empowerment (Kanter, 1977). Att ha tillgång till information är en del av strukturell 
empowerment (Laschinger et al., 2004, s. 528) och kan alltså sägas vara en förutsättning 
för att individen ska uppleva att denne har inflytande och möjlighet att påverka sin 
arbetsmiljö. Att denna arbetsmiljöfaktor fick den lägsta graderingen, och att påverka 
arbetstakt fick bland de högsta, kan tyckas motsägelsefullt då båda faktorer inryms 
inom empowerment. Det kan möjligtvis härledas till att fungerande spridning av 
information kan upplevas för abstrakt i relation till indikatorn, och att det är lättare att se 
den direkta kopplingen mellan att kunna påverka arbetstakt och att ha tillräckligt med 
tid i mötet med de boende. Detta diskuteras vidare i Sammanfattning & åtgärder nedan. 
Som nämnt var standardavvikelsen 0.860, vilket också tyder på att respondenterna haft 
mer spridda åsikter kring denna faktor.   
 

6.5.2 KI-14. Goda relationer boende emellan  
En annan indikator under detta tema som också har visat på en låg upplevd kvalité är 
indikatorn goda relationer mellan boende (KI-14). I vår studie uppvisar samtliga 
särskilda boenden medelvärden under gränsvärdet för åtgärd för denna indikator. 
Boende C visar dessutom ett medelvärde så lågt som 1.4. De flesta respondenterna 
påpekade det faktum att många av de andra personerna som bodde på samma boende 
var väldigt sjuka och därför svåra att kommunicera med. Dessa låga medelvärden samt 
kommentarerna förklaras genom att ställa dessa i relation till Robichaud et al.’s (2006, 
s. 248) studie som pekar på att sociala interaktioner och att uppleva sig kunna ha roligt 
med andra, var viktigt för personer bosatta på ett äldreboende. Även Harrefors et al.’s 
(2007, s. 356) kan förklara dessa låga medelvärden då respondenterna i den studien 
uttryckte en oro att bli lämnad ensam, att hamna utanför samhället samt att bli isolerad 
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utan möjlighet till kontakt med vänner var rädslor den dagen de skulle flytta till ett 
äldreboende.  
I vår studie hävdade en annan respondent att det dessutom föreligger stora 
åldersskillnader, vilket kanske också kan förklara skillnader i de boendes kognitiva 
förmåga vilket i sin tur kan påverka deras förmåga att interagera med andra. En del 
respondenter påpekar att de inte har fått möjlighet att lära känna de andra riktigt, eller 
att de helt enkelt inte trivs med de andra personerna. Enligt Greenhouse-konceptet är det 
viktigt att främja relationer då relationer anses utgöra en viktig del i den totalt upplevda 
livskvalitén (Koren, 2010, s. 3; Kane et al., 2007, s. 834).  
 
Att personer som är bosatta på dessa särskilda boenden upplever att de inte ens har fått 
möjlighet att lära känna de personer som de delar sin vardag och sitt dagliga liv med ger 
en indikation att dessa boenden inte främjar goda relationer mellan de boende. Koren 
(2010) samt Kane et al. (2007) sedan hävdar att detta däremot är viktigt förklarar det 
låga medelvärdet för denna indikator. 
 
Tabell 12. Beskrivande statistik: Relationer boende emellan. 

 
Utifrån personalens samlade resultat ser vi återigen samma mönster som för de ovan 
nämnda indikatorerna. De arbetsmiljöfaktorer som fått högst medelvärde är även här 
positivt socialt klimat (3.8) och arbetsbelastning (3.8) samt påverka arbetstakt (3.8). 
Standardavvikelsen för dessa faktorer ligger inom intervallet 0.413-0.526 och således 
tycks en relativ samstämmighet råda bland respondenterna. Att just dessa 
arbetsmiljöfaktorer återigen får höga medelvärden befäster återigen att arbetsbelastning 
och positivt socialt klimat är att betrakta som de faktorer som har störst inverkan på 
arbetsmiljön, och således tjänstekvalitén. Det kan också tyckas rimligt utifrån indikatorn 
i fråga – för att kunna möjliggöra och skapa goda relationer mellan de boende krävs för 
det första tid. Detta då, som resultaten från de strukturerade intervjuerna visat, det 
ibland kan vara så att en av de boende inte har något gemensamt med dem på samma 
avdelning.  
 
Det kan således innebära att personalen kanske måste ta med den boende till en annan 
avdelning, vilket kan kräva såväl tid som planering. Det kräver också samordning och 
samarbete med kollegorna, varför det rimligt att positivt socialt klimat också visade sig 
vara viktigt för denna indikator.  Övriga faktorers medelvärden ligger mellan 3.5 – 3.7, 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka arbetstakt 76 2 4 3,68 ,496 

Fatta egna beslut 76 1 4 3,54 ,662 

Spridning av information 76 1 4 3,24 ,992 

Stöd från chef 76 1 4 3,18 ,948 

Uppmuntran från chef 76 1 4 3,22 ,988 

Stöd från kollegor 76 2 4 3,72 ,532 

Positivt socialt klimat 76 2 4 3,83 ,413 

Arbetsbelastning 76 2 4 3,74 ,526 

Engagemang 76 2 4 3,66 ,579 

Meningsfullhet 76 1 4 3,64 ,626 

Valid N (listwise) 76     
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och de lägsta medelvärdena är återigen uppmuntran från chef, stöd från chef samt 
fungerande spridning av information, som samtliga har medelvärdena 3.2. I enlighet 
med tidigare resultat har dessa också de största standardavvikelserna (0.948 – 0.992) 
vilket alltså tyder på att respondenterna har graderat dessa faktorer relativt olika. Om vi 
ser till boendenas enskilda resultat för faktorn med den högsta standardavvikelsen, 
spridning av information, ser vi att Boende A har medelvärdet 3.5, Boende B 3.7, 
Boende C 3.1 och Boende D 3.4.  
 
För faktorn med standardavvikelsen 0.988, uppmuntran från chef, ser vi att medelvärdet 
för Boende A är 3.1, Boende B 3.5, Boende C 2.9 respektive medelvärdet 3.6 för 
Boende D. För denna faktor ser vi att Boende C således är den som skattat uppmuntran 
från chef lägst, men att Boende A också gjort en låg skattning. Boende C har också 
skattat lägst gällande vikten av fungerande spridning av information, vilket är i enlighet 
med resultatet för indikatorn ovan. 
 

6.6 Tema 6 - Självbestämmande 

6.6.1 KI-16 - Möjlighet att påverka tider  
Resultatet visar att medelvärdet är under gränsvärdet för Boende B och Boende C när 
det gäller indikatorn möjlighet att påverka tiderna (KI-16), vilket innebär att detta är ett 
problemområde. Enligt vår studie påpekade de personer som var beroende av hjälp vid 
situationer så som uppstigning/läggning samt vid måltider att de blev tvungen att 
anpassa sig efter ett schema vilket gjorde att det inte var möjligt att påverka tider. Att 
dessa personer befinner sig i så stor beroendeställning gentemot personalen kan 
sammanfattas med att dessa personer har förlorat en del av kontrollen och 
självbestämmandet över sitt liv och sin vardag. I och med att det i Robichaud et al. 
(2006, s. 248) studie framkom att personer som är bosatta på äldreboenden värdesätter 
att få behålla en känsla av kontroll över sitt liv kan detta förklara det låga medelvärdet 
för denna indikator.  
 
Att dessa personer upplever att de inte längre har en känsla av kontroll, att de istället 
måste anpassa sig efter verksamheten, kan även påverka att de upplever att hänsyn inte 
längre tas till deras önskemål och krav samt att de inte längre blir behandlade som en 
unik individ. Dessa två aspekter är däremot viktiga enligt Harrefors et al.’s (2007, s. 
356) studie, där det dessutom framkom att just uppleva sig bli behandlad som en unik 
individ blev allt viktigare om personen upplevde att dess allmäntillstånd försämrades. 
Det vill säga att ju mer sårbara personer skulle känna sig, desto viktigare blev denna 
aspekt, vilket kan förklara varför just personer som var beroende av personalen var de 
personer som påtalade brister kring denna kvalitetsindikator. 
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Tabell 13. Beskrivande statistik: Påverka tider. 

 
Gällande denna indikator var det endast arbetsbelastning som fick medelvärdet 3.8, 
medan stöd från kollegor fick 3.7 och positivt socialt klimat, som alltid varit bland de 
högsta medelvärdena, var 3.5. Standardavvikelsen för medelvärdet på arbetsbelastning 
var 0.479 vilket tyder på en relativ samstämmighet bland respondenterna. För den faktor 
med näst högst medelvärde, stöd från kollegor, var standardavvikelsen emellertid 0.770 
vilket tyder på att respondenterna svarat olika i större utsträckning. Samma sak gällde 
här för positivt socialt klimat, vars standardavvikelse uppgick till 0.674. En förklaring 
till detta kan eventuellt vara att denna indikator var lättast att koppla ihop med just att 
ha tiden, vilket kan översättas till den upplevda arbetsbelastningen, snarare än ett 
positivt socialt klimat. Däremot är det möjligt att anta att ett visst mått av stöd från 
kollegor krävs för att möjliggöra att de boende som vill faktiskt skulle få påverka tider, 
vilket kan förklara att denna indikator ändå fått ett högre medelvärde.   
 
De lägsta medelvärdena följer emellertid den trend som framkommit genom de tidigare 
indikatorerna – uppmuntran från chef hade medelvärdet 3.2 och stöd från chef samt 
fungerande spridning av information hade medelvärdet 3.3. Standardavvikelserna för 
dessa följde den övriga trenden – spridning av information och stöd från chef hade en 
avvikelse på 0.910 respektive 0.915. Den största standardavvikelsen återfanns igen i 
medelvärdet för uppmuntran från chef och var 1.011, ett värde som faktorn också haft 
gällande dess betydelse för indikatorn bra bemötande. Om vi ser till de boendes 
enskilda resultat så var medelvärdet för Boende A 3.4, Boende B 3.2, Boende C 3.0 och 
Boende D 3.3. Återigen har alltså boende C skattat denna faktor lägst, även om 
skillnaden mot de övriga boendenas sammantagna medelvärden inte var lika stor i detta 
fall.    
 

6.7 Sammanfattning och åtgärder 
Genom denna analys och sammanslagning av personalens svar uppgick samtliga 
arbetsmiljöfaktorernas medelvärde till 3.0, vilket således innebär att det kan sägas att vi 
funnit ett samband för samtliga kvalitetsindikatorer och arbetsmiljöfaktorer. Med andra 
ord hänger alltså personalens psykosociala arbetsmiljö i högsta grad ihop med 
tjänstekvalitén på särskilda boenden i Umeå kommun. Detta går således i linje med de 
tidigare nämnda teorierna, som konstaterat att personalen påverkar levererandet av 
tjänsten i allra högsta grad (Grönroos, 2000, s. 307; Parasuraman et al., 1985, s. 45; 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka arbetstakt 76 2 4 3,50 ,663 

Fatta egna beslut 76 1 4 3,50 ,702 

Spridning av information 76 1 4 3,30 ,910 

Stöd från chef 76 1 4 3,26 ,915 

Uppmuntran från chef 76 1 4 3,21 1,011 

Stöd från kollegor 76 1 4 3,68 ,770 

Positivt socialt klimat 76 1 4 3,55 ,855 

Arbetsbelastning 76 2 4 3,78 ,479 

Engagemang 76 1 4 3,50 ,825 

Meningsfullhet 76 1 4 3,58 ,771 

Valid N (listwise) 76     
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Hartline, 2000, s. 35), samt att deras arbetsmiljö påverkar möjligheten att leverera vård 
av hög kvalité (Page, 2004, refererad i Rathert et al. 2009, s. 334). Studien har även 
visat att det finns vissa nyanser inom spannet tre och fyra, och även om nyanserna är 
små har tydliga trender framkommit avseende vilka faktorer som konsekvent får högst 
respektive lägst medelvärde. Den praktiska implikationen blir emellertid att samtliga 
arbetsmiljöfaktorer är viktiga för samtliga indikatorer, vilket innebär att samtliga måste 
ingå i ett förbättringsarbete. Vi finner däremot ett värde i att ändå diskutera och 
analysera de nyanser som uppkommit, då dessa visat på en tydlig trend avseende vilka 
arbetsmiljöfaktorer som alltid har det högsta respektive lägst medelvärdet.      
 
Arbetsbelastning förekom för samtliga av ovan nämnda indikatorer och kan således 
sägas var en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna. Dess relevans för tjänstekvalitén är 
således tydligast, vilket innebär att denna arbetsmiljöfaktor skulle kunna ses som ett 
viktigt steg i ett förbättringsarbete.  Hur är det då möjligt att göra något åt 
arbetsbelastning inom ett yrke som är så styrt av en viss mängd personal, på ett visst 
schema, oavsett de olika behoven som de boende har? Enligt krav kontroll-modellen 
som instiftats av Karasek (1979) uppstår som nämnt en för hög arbetsbelastning när 
kraven överstiger de resurser som individen har för att hantera dessa. För att långsiktigt 
klara av att hantera de krav som är relaterade till arbetet behöver individen med andra 
ord lämpliga resurser för att lyckas. För att kunna finna relevanta hanteringsstrategier 
som minskar stress och övriga påfrestningar måste de faktorer som ger upphov till dessa 
arbetspåfrestningar således identifieras (Shinn et al., 1984, s. 865; Glasberg et al., 2007, 
s. 11).  Om det finns indikationer på arbetsplatsen att de anställda upplever höga 
kvantitativa krav, vilket studier alltså visat är fallet inom äldreomsorgen, bör detta 
undersökas genom att jämföra det arbetsuppgifter som faktiskt utförs med de 
arbetsuppgifter, ansvarsområden samt arbetsbelastning som anges i arbetsbeskrivningen 
(Anderson & Pulich, 2001, s. 4).  Om det skulle uppstå stora skillnader mellan 
arbetsbeskrivning och faktiskt utfört arbete kan olika åtgärder vidtas beroende på vart 
problemet anses ligga. Sätta in ytterligare personal vid behov, minska ansvarsområden 
samt införa utbildning i delegering av arbetsuppgifter kan vara exempel på åtgärder 
(Anderson & Pulich, 2001, s. 4).  
 
I det här fallet kan vi alltså konstatera att mängden arbete troligtvis matchar 
arbetsbeskrivningen, men att det snarast kan sägas vara fel på själva 
arbetsbeskrivningen. Att med en liten personalstyrka säkerställa vård och omsorg samt 
ett meningsfullt innehåll till varje enskild av de boende upplevs uppenbarligen som 
övermäktigt för flertalet inom äldreomsorgen. Att sätta in ytterligare personal vid behov 
kan mot bakgrund av det vi vet om denna typ av verksamheten därmed sägas vara 
absolut nödvändigt, men också något som i dagsläget inte tycks vara möjligt. Däremot 
kan de övriga strategierna kunna tänkas vara applicerbara i större utsträckning – att 
delegera arbetsuppgifter och minska ansvarsområdet för varje enskild person skulle 
bidra till minskad upplevd arbetsbelastning. Hur detta kan göras utan att anställa fler 
kan exempelvis göras genom ett av förbättringsförslagen från personalen, som alltså var 
att anpassa personalstyrkan utifrån de boendes på en viss avdelnings behov. På så vis 
skulle de avdelningar där vårdbehovet är som störst ha bättre resurser att klara av de 
kraven, och således minska ansvaret och pressen på den enskilda individen.  
 
Stöd från kollegor har genom vår studie även visat sig vara en arbetsmiljöfaktor som 
varit frekvent för ovan indikatorer, och som genom bland annat Karasek & Theorell 
(1990) och Johnson & Hall (1988) befästs som en viktig del av arbetsmiljön. Att 
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kollegorna stödjer varandra kan tänkas vara tämligen individberoende och svårt att 
påverka, men det finns metoder som kan främja ett klimat där kollegor stödjer varandra 
och där gruppen arbetar effektivt tillsammans. I vår studie har personalen bland annat 
påpekat att det vore fördelaktigt om personalen i större utsträckning får arbeta på 
samma avdelning hela tiden, då de anser att kontinuitet är viktigt för de boende.  
 
Vi hävdar därtill att detta skulle kunna förbättra sammanhållning inom varje avdelning, 
att arbetsgruppen blir mer sammansvetsad och slutligen även arbetar bättre tillsammans. 
Att arbetsgruppen skulle bli mer konstant skulle öka förutsättningarna för att kunna 
skapa effektiva arbetsgrupper. Mickan och Rodgers (2000, s. 202-204) menar att det 
som karakteriserar effektiva arbetsgrupper är bland annat tydliga roller, samordning, 
sammanhållning, kommunikation, konflikthantering, förtroende, tydliga arbetsuppgifter, 
engagemang samt sociala relationer, där vi menar att förutsättningarna för att skapa och 
främja dessa aspekter ökar då arbetsgruppen hålls mer konstant.  
 
Därtill menar även Singh & Muncherji (2007, s. 121) att för att avgöra om en 
arbetsgrupp är framgångsrik behövs möjligheter för att bedöma och belöna prestationer, 
samt att för att ta fram relevanta prestationsmått kan det vara fördelaktigt involvera 
personalen i utformningen av dessa (Singh och Muncherji, 2007, s. 124). Vi anser 
därmed införa relevanta metoder för att bedöma och belöna prestationer skulle kunna 
vara ett bra sätt för att främja samarbetet samt stödet bland personalen inom samma 
arbetsgrupp. Då stöd från kollegor har upplevts som viktigt för att kunna levererad 
utlovad tjänstekvalité är det därför viktigt att den aktuella arbetsplatsen gör allt i sin 
makt för att främja stöttning mellan arbetskollegorna. Wayne Boss (1997, s. 39) talar 
även om att teambuilding kan vara ett viktigt steg för att skapa produktiva 
sjukvårdsteam. Målet med teambuldingsaktiviteter är framförallt att skapa ett positivt 
och fördelaktigt klimat på arbetsplatsen (Wayne Boss, 1997, s. 40), vilket för oss in på 
nästa arbetsmiljöfaktor.  
 
Positivt socialt klimat har även visat sig vara en arbetsmiljöfaktor som varit frekvent för 
ovan indikatorer, och har genom bland annat Nilsson et al. (2012) och Lohela (2009) 
lyfts fram som en viktig del av arbetsmiljön. Även om det enligt ovan nämnd studie 
(Gustafsson & Szebehely, 2005) tycks vara relativt vanligt med uppmuntran kollegor 
sinsemellan på arbetsplatser inom äldreomsorgen kan detta inte alltid antas vara fallet. 
För skapa och möjliggöra för ett positivt socialt klimat menar Wayne Boss (1997) att 
det första steget är att införa teambuilding-aktiviteter, som gärna kan fokusera på att 
förhöja medarbetarnas förmågor och kompetenser. Därtill är det av stor vikt att chefen 
själv deltar i dessa övningar – det är alltså inte bara till för de vårdbiträden, 
undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar på de särskilda boendena. Att ha tid och 
kreativitet för att planera dessa aktiviteter kan emellertid tänkas vara svårt mot bakgrund 
av att hela verksamheten ständigt tycks verka under tidspress. Där finns en möjlighet att 
anlita en intern eller extern konsult som tar hand om dessa aktiviteter (Wayne Boss, 
1997). Om resurser inte finns för detta kan tänkas att enhetschefen utser en arbetsgrupp 
som tillsammans får ansvara för en gemensam aktivitet, vilket också kan bidra till att 
stärka det positiva klimatet.    
 
Påverka arbetstakt även den återkommit som en av de arbetsmiljöfaktorer som fått 
högsta medelvärden i relation till ovan indikatorer.  Att denna så frekvent dyker upp kan 
kanske främst ha att ett samband med det faktum att arbetsbelastning också dykt upp 
frekvent – genom att påverka arbetstakten kan det vara möjligt att minska 
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arbetsbelastningen.  Att arbetsbelastning är eget område inom psykosocial arbetsmiljö 
har vi redan konstaterat – definitionen av begreppet härrör främst från Karasek (1979), 
som alltså menade att detta uppstår i diskrepansen mellan kraven som ställs och de 
resurser individen har att hantera dessa. Att påverka arbetstakt kan å andra sidan främst 
sägas härröra till området Kontroll och inflytande, och empowerment, och kan alltså 
kan ses som individens upplevda kontroll över sitt arbete. Enligt Kanter’s (1977) 
ramverk för empowerment så finns främst två strukturer inom en organisation – makt 
och möjligheter. För att öka de anställdas upplevda känsla av empowerment, måste ett 
antal kriterier inom dessa strukturer uppfyllas.  
 
Några konkreta verktyg för att uppnå dessa är bland annat att erbjuda personalen ökad 
delaktighet i schemaläggningen, samt ge vårdbiträden ökat mandat och ansvar i 
verksamheten (Beaulieu, 1997). Tillgången till information är också viktigt inom 
empowerment – det är alltså viktigt att instifta ett effektivt kommunikationsmönster 
som innebär att alla får samma information samtidigt. Ett ytterligare sätt är att skapa 
arbetsgrupper där flera olika yrkesgrupper kan samverka och utbyta erfarenheter, samt 
att ge kontinuerlig positiv feedback (Beaulieu, 1997). Den förstnämnda kan eventuellt 
tänkas svår i sammanhanget äldreomsorg, där det som nämnt kan vara svårt att få tag i 
personer överhuvudtaget. Däremot kan det ändå vara möjligt med exempelvis ett 
önskeschema, där de anställda i viss mån får möjlighet att ha inflytande. Detta går också 
igen i ett av de nämnda förslagen från personalen, att anpassa personalstyrkan efter 
behoven som finns på respektive avdelning. Detta är också ett sätt att låta personalen 
vara delaktig i arbetets utformning. Gällande arbetsgrupper så kan det tänkas att det inte 
anses finnas tid för att dessa skulle kunna samverka regelbundet – å andra sidan kan 
detta tänkas vara en väl värd investering för att öka de olika yrkesgruppernas kännedom 
om varandra samt förbättra samarbetet. 
 
Ovan nämnda var alltså konsekvent högst graderade för ovan nämnda indikatorer, och 
även om samtliga arbetsmiljöfaktorer har visat sig vara viktiga för tjänstekvalitén kan 
dessa tänkas vara en utgångspunkt i ett förbättringsarbete. Det fanns också, som nämnt 
under analysens gång, de arbetsmiljöfaktorer som konsekvent blev lägst graderade - 
uppmuntran från chef, oftast tillsammans med stöd från chef och i vissa fall fungerande 
spridning av information. Bland dessa har standardavvikelsen generellt varit störst, 
vilket alltså innebär att respondenternas svar skiljer sig åt i större utsträckning än för 
övriga faktorer. På boendenas enskilda resultat har Boende C konsekvent graderat lägst 
gällande uppmuntran från chef samt stöd från chef samt fungerande spridning av 
information.  Det är svårt att dra några slutsatser gällande skillnaderna i graderingar på 
de olika boendena, då vi inte vet något om hur ledningen beter sig eller hur relationen 
till denna faktiskt är.  
 
Att uppmuntran från chef konsekvent fått en låg relativ gradering motsäger till viss del 
de tidigare studier som vi tagit del av - enligt Campbell (2003, s. 171) var uppskattning 
och feedback från chefer mycket viktigt för respondenterna, och de bedömde därtill att 
det var en viktig del i deras helhetsbedömning av arbetet. Åkerlind et al. (2013, s. 804) 
redovisar resultat i linje med detta - att socialt stöd från chefen resulterade i minskade 
rollkonflikter, vilket bland annat ledde till bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro. En 
ytterligare studie utförd inom äldreomsorgen i Sverige under 2003 visar dock att endast 
45 % av vårdpersonalen upplevde att de för de mesta fick uppskattning från överordnad, 
medan 70 % uppgav att de för det mesta fick uppskattning från sina kollegor 
(Gustafsson & Szebehely, 2005, s. 84-85). Om villkoren för personalen på boenden där 
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vi gjort undersökningen är likartade är givetvis inte möjligt att bekräfta, men hypotetiskt 
skulle det kunna förklara dessa relativa skillnader i medelvärden. Om personalen 
upplever att de i större utsträckning får uppskattning från sina kollegor, är det möjligt att 
de därför också anser att detta är en viktigare faktor. Analogt med detta resonemang kan 
det antas att om personalen i liten utsträckning upplever att de får uppskattning från sin 
närmaste chef, så kanske detta till slut inte blir ett givet inslag i arbetsmiljön och således 
graderas det som mindre viktigt för arbetets olika moment.  
 
Spridning av information hör också till de faktorer som oftast blivit graderad lägst. Att 
kunna påverka arbetstakten är å andra sidan en faktor som vid många indikatorer har fått 
ett av de högsta medelvärdena. Detta kan tyckas konstigt då båda dessa faktorer härrör 
till Kontroll & inflytande, och således bör fungerande spridning av information och 
påverka arbetstakt inte ha så olika vikt för respondenterna. En anledning till detta kan 
givetvis vara att det inom äldreomsorgen, där tiden ofta är knapp, är viktigare att kunna 
påverka sin arbetstakt för att uppleva att man har kontroll, än att få tillgång till 
nödvändig information. En annan anledning som också kan ligga bakom detta är 
möjligtvis att respondenterna kan ha haft svårt att tolka uttrycket “fungerande spridning 
av information” och vad det faktiskt betydde. Enligt Kanter (1977) så är information en 
del i att ha uppleva sig ha makt och kontroll. Det kan dels vara gällande organisationens 
värdegrund och policydokument, men också att ha den information och kunskap som 
krävs för att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt (Laschinger et al., 2009, s. 303). 
Om information är en del av att uppleva sig ha makt kan det vara rimligt att anta att om 
individen inte får tillgång till nödvändig information, kan det leda till en känsla av 
osäkerhet och maktlöshet där man känner att man inte vet som pågår. Inom kontexten 
äldreomsorg kan detta exempelvis vara att man inte får information i god tid om att man 
kommer att jobba ensam med en helt ny vikarie på grund av att en kollega är sjuk. Det 
kan också tänkas ha att göra med att information om de boende sprids och förankras hos 
en personal - att nya direktiv gäller för vården av en boende, som bara vissa i arbetslaget 
vet om.  
$
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7. SLUTSATS & REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel presenterar vi de viktigaste slutsatserna utifrån studiens resultat, och 
diskuterar även huruvida syftet med studien är uppfyllt och frågeställningen besvarad. 
Därtill kommer vi också att lyfta såväl teoretiskt som praktiskt bidrag, studiens 
begränsningar och slutligen en etisk och samhällelig aspekt.   
 

7.1 Studiens slutsats 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstekvalitén på särskilda 
boenden inom Umeå kommun kan förbättras genom att försöka finna ett samband 
mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och tjänstekvalitén. Ett delsyfte med denna 
studie är därtill att undersöka om det föreligger skillnader gällande hur viktiga dessa 
faktorer upplevs vara i relation till kvalitetsindikatorerna för tjänsten, för att på så vis 
förenkla ett förbättringsarbete.  
 
För att inledningsvis ta reda på vilka aspekter av tjänstekvalitén som behöver förbättras 
så var det initiala steget att undersöka hur tjänsten upplevs idag utifrån de externa 
kundernas perspektiv. I vårt fall är de externa kunderna de personer som är bosatt på 
särskilda boenden inom Umeå kommun i dagsläget, och det är således deras åsikter och 
önskemål som ska komma att utgöra grunden för förbättringsarbetet. Enligt 
boendeenkäten framkom en viss enighet men samtidigt en del variationer kring hur 
tjänstekvalitén på dessa fyra särskilda boenden upplevs. Det boende som uppvisade flest 
brister i kvalitén var Boende C med totalt 11 potentiella förbättringsområden, de övriga 
boendena hade emellertid mellan fyra till fem potentiella förbättringsområden. 
Mätningen av den upplevda tjänstekvalitén har utgått ifrån 16 kvalitetsindikatorer 
genererade från teorier kring hur tjänstekvalitén inom äldreomsorgen ska samt bör 
mätas. Vidare har dessa delas in i sex teman, nämligen fysiskt miljö, måltider, 
aktiviteter, trygghet, interaktioner samt självbestämmande. 
 
För de organisationer som producerar och levererar tjänster till slutkunder har 
frontpersonalens beteende och attityd en stor inverkan på den upplevda kvalitén på 
tjänsten. Organisationens, och framför allt ledarens, uppgift är att skapa en arbetsmiljö 
som är positiv för både arbetsgruppen och individen, då detta bidrar till att personalens 
förmåga att leverera hög tjänstekvalité ökar. Studier pekar därtill på att personalens 
psykosociala arbetsmiljö påverkar medarbetarnas hälsa och attityd, vilket i 
förlängningen påverkar det bemötande som kunderna får. I studien av Angelis och 
Jordahl (2014, s. 9) där de belyser styrningen och ledningen inom den svenska 
äldreomsorgen, efterlyser de ytterligare forskning för att avgöra hur sambandet ser ut 
mellan managementkvalitén och brukarnöjdheten då de själva inte lyckas finna detta 
samband i deras studie (Angelis & Jordahl, 2014, s. 78). I studien undersöks 
användandet av managementmetoder så som förbättringsåtgärder, målstyrning samt 
personalutveckling (Angelis & Jordahl, 2014, s. 36-37) - det vill säga metoder som kan 
sägas ingå i förbättring av den psykosociala arbetsmiljön vilket vår studie har ett fokus 
på. 
 
I denna studie har vi däremot lyckas finna denna koppling. Det finns med andra ord en 
koppling mellan arbetsmiljöfaktorerna och kvalitetsindikatorerna vilket alltså betyder 
att tjänstekvalitén inom äldreomsorgens särskilda boenden kan förbättras genom att 
arbeta med samtliga av dessa faktorer. I denna studie har vi därtill gjort ett försök att ta 
detta ett steg längre genom att undersöka om det förekommer några skillnader gällande 
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hur viktiga dessa arbetsmiljöfaktorer upplevs vara i relation till kvalitetsindikatorerna 
för tjänsten. Syftet med detta steg var att förenkla förbättringsarbetet. Däremot lyckas vi 
inte finna en koppling mellan en specifik kvalitetsindikator och de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna, då trots att det finns skillnader inom detta intervall är det inte är 
tillräckligt för att motivera att fokus bör ligga på en specifik arbetsmiljöfaktor i 
förbättringsarbetet avseende en viss indikator. Däremot kan vi utifrån resultatet utläsa 
ett mönster, där några psykosociala arbetsmiljöfaktorer konsekvent fått högst och några 
konsekvent fått lägst medelvärde. De psykosociala arbetsmiljöfaktorer som konsekvent 
har fått högst medelvärde var arbetsbelastning, stöd från kollegor, positivt socialt 
klimat, påverka arbetstakt. De psykosociala arbetsmiljöfaktorer som konsekvent blivit 
lägst graderade var uppmuntran från chef, oftast tillsammans med stöd från chef och i 
vissa fall fungerande spridning av information. Avslutningsvis har vi därtill belyst 
förbättringsåtgärder som är förankrade i vetenskapliga teorier, som bland annat 
anpassning av personalstyrkan, teambuilding-aktiviteter samt erbjuda personal ökad 
delaktighet i schemaläggning. Som ovan nämnt fann vi emellertid inte specifika 
kopplingar mellan kvalitetsindikatorerna och psykosociala arbetsmiljöfaktorer varför 
samtliga arbetsmiljöfaktorer måste arbetas med utifrån ett helhetsperspektiv.  
 

7.1.2 Är frågeställningen besvarad?  
Vår problemformulering löd: Hur kan tjänstekvalitén på särskilda boenden inom Umeå 
kommun förbättras? 
 
Genom att uppskatta den upplevda kvalitén för de särskilda boendena inom Umeå 
kommun har vi belyst potentiella förbättringsområden, och därmed redogjort för vilka 
delar av tjänstekvalitén inom äldreomsorgen som bör förbättras. Då undersökningen 
gällande de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna har visat att samtliga arbetsmiljöfaktorer 
är viktiga blir slutsatsen därigenom att helheten är viktig och att samtliga faktorer inom 
arbetsmiljön måste arbetas med parallellt. Genom att vi därtill tagit fram teoretisk grund 
för hur dessa förbättringar kan ske, i kombination med ett fördjupat perspektiv från de 
boende och förbättringsåtgärder från personalen, har vi därför kommit fram till 
förbättringsåtgärder för tjänstekvalitén på dessa särskilda boenden. Utifrån det kan 
således frågeställningen anses vara besvarad – förbättringar i arbetsmiljö kan leda till en 
förbättrad vårdkvalité. Som redovisat ovan var det däremot svårt att uttala sig om 
huruvida någon arbetsmiljöfaktor i praktiken var mer viktig än en annan. Vi lyckades 
således inte att hitta specifika kopplingar, och därmed kan delsyftet inte sägas vara 
uppfyllt. Det var emellertid tydligt att det fanns mönster gällande de relativa 
skillnaderna på medelvärden, vilket föranledde en diskussion om ledarskapets betydelse 
i relation till kollegornas betydelse för arbetsmiljön.   
 

7.2 Praktiskt bidrag 
Vår ursprungliga tanke var som nämnt att koppla en specifik indikator till en eller flera 
arbetsmiljöfaktorer, som därtill skulle kunna generaliseras till all personal som arbetar 
på särskilda boenden inom Umeå kommun. Tanken med detta var alltså att skapa en 
modell, som med hjälp av en redan befäst koppling, skulle kunna fungera som ett 
enklare sätt att göra förbättringar inom den egna verksamheten. Genom kopplingen 
skulle det således vara möjligt att gå från “mäta” till “åtgärda”. Då vi genom 
undersökningen inte lyckats urskilja några kopplingar så starka att det var möjligt att 
rekommendera att arbeta med enskilda arbetsmiljöfaktorer, kan det praktiska bidraget 
sägas vara det faktum en koppling tycks finnas för samtliga arbetsmiljöfaktorer. Den 
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praktiska implikationen av det är således att berörda chefer bör arbeta med samtliga av 
dessa faktorer, då de visat sig viktiga för tjänstekvalitén.  Då vi endast fick möjlighet att 
besöka fyra boenden, där långt ifrån alla svarade, var det emellertid inte möjligt att göra 
någon bredare generalisering. Vi menar ändå att denna vetskap, med tillhörande 
teoretiska förbättringsåtgärder, kan vara ett användbart verktyg för enhetschefer i 
praktiken. Studien har därtill belyst ytterligare kvalitetsindikatorer som kan vara viktiga 
att inkludera då tjänstekvalitén ska mätas. Dessa indikatorer uppvisade dessutom låga 
medelvärden, vilket innebär att respondenterna upplevde brister i dessa - brister som 
kanske inte hade kommit på tals innan.    
 

7.3 Teoretiskt bidrag 
Enligt Angelis och Jordahl (2014, s. 78) studie var det inte möjligt att finna ett samband 
mellan managementkvalitén samt brukarnöjdheten för äldreomsorgen i Sverige. I 
studien undersöks användandet av managementmetoder som kan sägas ingå i ett 
förbättringsarbete av den psykosociala arbetsmiljön, så som förbättringsåtgärder, 
målstyrning samt personalutveckling (Angelis & Jordahl, 2014, s. 36-37). Författarna 
menade därmed att det skulle vara intressant för framtida forskning att undersöka denna 
koppling, vilket vi således lyckades med. Däremot går det inte att utläsa huruvida det 
föreligga ett specifikt samband mellan dessa arbetsmiljöfaktorer och en viss 
kvalitetsindikator, varför det teoretiska bidraget med denna studie således är att dessa 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer är viktiga för samtliga kvalitetsindikatorer för tjänsten 
äldreomsorg inom Umeå kommun.  
 

7.4 Reliabilitet 
Reliabilitet härrör till huruvida resultatet skulle bli densamma om undersökningen 
skulle utföras igen (Bryman & Bell, 2014, s. 62). Reliabiliteten innebär därför om 
undersökningen är pålitlig (Eliasson, 2013, s. 14-15), samt om de mått som avser att 
mäta ett begrepp är pålitliga (Bryman, 2013, s. 160). Därtill handlar det om att vem som 
helst skulle kunna tolka dessa uppgifter på ett likvärdigt sätt, vilket lägger stor vikt vid 
att de som inhämtar dessa uppgifter inte missuppfattar uppgiftslämnaren (Eliasson, 
2013, s. 15). Vår studie innehåller två undersökningar, varför reliabiliteten behöver 
undersökas för båda dessa undersökningar.  
 
Begreppet reliabilitet innefattar tre grundläggande aspekter. Det första avgör huruvida 
måttet över tid skulle visa samma resultat, vilket avser undersöknings stabilitet 
(Bryman, 2013, s. 160). Vi anser att då resultaten genererade från både de strukturerade 
intervjuerna samt personalenkäterna skulle uppvisa samma resultat om en ny 
undersökning innehållandes samma respondenter skulle utföras igen. Detta förutsätter 
dock att den nya undersökningen sker relativt nära i tiden, eftersom om det går lång tid 
mellan undersökningarna kan förändringar i svaren beror på omkringliggande logiska 
förklaringar (Bryman, 2013, s. 161). Då personalenkäten mäter en konstant uppfattning 
om en viss företeelse, varför denna uppfattning även torde vara stabil över tid. Om det 
däremot uppstod skillnader i resultatet för de strukturerade intervjuerna skulle detta 
däremot tyda på två saker; antigen har den upplevda kvalitén på dessa boenden blivit 
sämre eller så har de blivit bättre.  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till undersökningens interna reliabilitet. Ett sätt för att 
uppskatta den interna reliabilitet är att använda ett mått kallat Cronbachs alfa, vilket 
används för att avgöra om de indikatorer som avser mäta en viss företeelse stämmer 
överens (Bryman, 2013, s. 162). När det gäller de strukturerade intervjuerna är det inte 
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möjligt att utefter de framtagna teman utföra ett Cronbachs alfa, då vi redan innan anser 
att de indikatorer som igår i dessa teman inte har för avsikt stämma överens utan de 
fungerar som en hjälp för oss som utför de strukturerade intervjuerna att följa en rimlig 
ordning genom intervjuerna. Ett exempel på detta är temat fysisk miljö som dels mäter 
den upplevda miljön både inomhus samt utomhus, varför ett högt uppskattat värde på 
den ena förutsätter inte ett högt värde på den andra då de avser att mäta olika 
situationer.    
 
Vidare bör även undersökningens interbedömmarreliabilitet tas i beaktning. Detta kan 
bli aktuellt då det ingår mer än en person som ska bedöma resultaten av undersökningen 
(Bryman, 2013, s. 160). Då vi är två författare av denna studie är det viktigt att vi ser till 
så att vi tolkar den insamlade data på samma sätt. Detta är något som framför allt blir 
aktuellt vid de strukturerade intervjuerna då vi ska tolka svaren från respondenterna och 
skriva ner dessa i enkätformuläret. För att undvika att missförstånd ska uppstå i och med 
de strukturerade intervjuerna med de boende har vi förberett undersökningen väl, bland 
annat genom att grundligt redogöra för vad vi avser med de olika begreppen som ingår i 
undersökningen. Vi har därmed angett standardiserade stödord i mallen för de 
strukturerade intervjuerna som vi kan använda vid de öppna frågorna, varför vi anser att 
interbedömmarreliabiliteten för denna studie kan antas vara god.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att reliabiliteten för denna undersökning är relativt god 
utifrån de ovannämnda argumenten. En hög reliabilitet lägger vidare även grunden för 
en hög validitet, där validitet istället handlar om huruvida en undersökning mäter det 
den ska mäta (Eliasson, 2013, s. 16).  
 

7.5 Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2014, s. 63) bedömer validitet om de slutsatser som studien har 
genererat hänger ihop eller inte. En undersökning kan däremot inte vara valid om den 
inte är reliabel (Bryman, 2013, s. 167). Det förekommer dessutom några olika typer av 
validitet. Begreppsvaliditet är en av dessa som handlar om att avgöra huruvida ett mått 
på ett visst begrepp reflekterar innebörden av detta begrepp (Bryman & Bell, 2014, s. 
63). I undersökningen gällande de boendes uppfattning avser vi att uppskatta den 
upplevda tjänstekvalitén inom dessa särskilda boenden, de begrepp som ingår i denna 
mätning bör således spegla de begrepp som karaktäriserar tjänstekvalitén. Då dessa 
begrepp dels är baserade på begrepp som ingått i en likande studie, som därtill ligger till 
grund för olika beslut inom socialtjänsten, samt att dessa begrepp har kompletteras med 
övrig vetenskaplig teori anser vi att de strukturerade intervjuerna i allra högsta grad 
uppfyller detta kriterium.  
 
Samma sak gäller personalenkäten som även den är baserad på traditionella 
vetenskapliga teorier, med tillägg gällande studier inom detta forskningsområde. Intern 
validitet är en ytterligare form av validitet, vilken innefattar huruvida 
orsakssammanhang mellan två variabler är hållbar (Bryman & Bell, 2014, s. 64). I vår 
studie har vi däremot ingen beroende samt oberoende variabel, varför denna form av 
validitet inte är möjlig att verkställa. Istället utgör vårt empiriska resultat en subjektiv 
uppfattning huruvida en variabel är viktig för en annan variabel. Vi kan därmed inte 
uttala oss om x, den psykosocialarbetsmiljön, beror på y, tjänstekvalitén. Vi kommer 
däremot kunna uttala oss om huruvida x är viktig för y, och på så vis generera en 
indikation på att den psykosociala arbetsmiljön är viktig för att kunna leverera utlovad 
tjänstekvalité. 



 
 

100 

 
Den externa validiteten å andra sidan bedömer om resultatet från undersökningen kan 
generaliseras till de personer som inte har ingått i undersökningen (Bryman & Bell, 
2014, s. 64). Inom denna typ av validering stöter vi även här på problem gällande de 
boende som ingick i studien. Ett viktigt steg inom denna form av validering är hur 
urvalet av respondenter har gått till (Bryman & Bell, 2014, s. 64). Som ovan nämnt 
utgick vi från ett sannolikhetsurval, något som Bryman och Bell (2014, s. 200) hävdar 
är viktigt för att kunna generalisera resultatet till populationen. Vi hade, vilket kommer 
att nämnas mer ingående här nedan, svårt att få accept från enhetschefer att genomföra 
vår undersökning vid tilltänka boenden. Då fyra enhetschefer slutligen tackat ja ansåg 
de därtill att generellt endast fem respondenter per boende pigga och tillräkneliga nog 
att kunna ingå i vår studie. Detta blev således den verklighet vi fick rätta oss efter, vilket 
däremot resulterar i att urvalet bland respondenterna gällande de strukturerade 
intervjuerna inte kan anses som representativa. Detta innebär därtill att resultatet 
gällande de boendes åsikter inte kan generaliseras till samtliga äldre som bor på dessa 
fyra särskilda boenden idag, varför den externa validiteten för resultatet av 
undersökningen av de boendes åsikter inte kan säkerställas. Gällande personalens svar 
hade vi däremot en högre svarsfrekvens, 51 %. Detta innebär att resultatet från 
personalenkäten kan generaliseras till den delen av personal som inte ingick i studien 
men som arbetar på dessa fyra särskilda boenden. Därmed anser vi att resultatet från 
personalenkäten uppnår en tillfredsställande nivå av extern validitet. 
 

7.6 Studiens begränsningar 
Studien har ett antal begränsningar, som främst härrör till den empiriska 
undersökningen. Vi valde att göra en egen mätning av tjänstekvalité på särskilda 
boenden, då vi hade svårigheter att kunna förlita oss på den enkätundersökning som 
gjorts av ett privat företag på uppdrag av Socialstyrelsen, där svarsfrekvensen var låg 
och andelen som inte svarat själv desto högre. Därtill saknade vi också en fördjupning i 
svaren - de boende fick exempelvis ange om de var trygga eller inte, men ingenstans 
fick de utrymme att berätta varför de inte var trygga. Vår litteraturöversikt hade 
dessutom gjort att vi önskade lägga till fler indikatorer än de som Socialstyrelsen mätte i 
sin undersökning. Vår förhoppning innan undersökningen var att vi, genom ett besöka 
de boende och prata med dem samt ställa följdfrågor, skulle kunna få en utförligare och 
mer nyanserad bild av tjänstekvalitén. Utfallet kan emellertid inte sägas vara mer 
tillförlitligt än den tidigare nämnda enkätundersökningen, då vårt urval i slutändan blev 
såväl litet som icke representativt för populationen. Detta hade sina grunder i att vi hade 
stora svårigheter att få besöka särskilda boenden, då majoriteten av enhetscheferna vi 
vände oss till tackade nej. Då vi efter telefonsamtal och påminnelser till slut fick fyra 
boenden som gick med på att delta var vi således inte positionen att ställa några krav. 
Enhetschefen i fråga fick välja ut de boende som vi fick tala med, utifrån vilka denne 
uppfattade som pigga och tillräkneliga.   
 
Dessa var som nämnt en liten andel av det totala antalet som bodde på boendet ifråga 
och således fick vi samma bekymmer som den existerande enkätundersökningen – att 
endast de piggaste svarade. Dessa personer kan vara mer positiva då de inte är lika 
beroende av hjälp utan kan klara sig själv relativt väl. Därmed kan exempelvis resultatet 
från indikatorer så som trygghet bli missvisande, eftersom det är rimligt att anta att 
otrygghet till följd av att få vänta länge på hjälp eller uppleva ångest till följd av 
sjukdom mest upplevs av de som ansågs var alltför sjuka för att delta i undersökningen. 
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Dessa fick alltså inte komma till tals. Det kan ifrågasättas om det verkligen är möjligt 
att endast fyra personer på ett boende med totalt cirka 70 platser är friska nog att tala 
med. Å andra sidan vet vi att äldre som får plats på särskilda boenden idag är allt 
sjukare, så det kan tänkas att detta antal var korrekt. Vi hade inte heller något val då vi 
var helt beroende av enhetschefens samarbetsvilja för att kunna genomföra 
undersökningen överhuvudtaget - att ställa ytterligare krav på att exempelvis få 
kontaktuppgifter till anhöriga som besöker boendet frekvent och därmed skulle kunna 
svara för de sjukare äldres räkning var därmed inte realistiskt. 
 
En positiv aspekt i vår undersökning var emellertid att vi fick mer utförliga svar än om 
vi hade delat ut en enkät. Tack vare följdfrågorna fick vi en hel del kommentarer som vi 
aldrig nåtts av om vi inte själva varit närvarande. Då många av de äldre tycktes 
uppskatta pratstunden var det emellertid svårt att hålla sig till det fasta frågeschemat, 
varför exempelvis en semi-strukturerad intervju hade kunnat vara ett än bättre sätt att 
mäta tjänstekvalitén. Att prata direkt med de boende istället för en enkät upplevde vi 
gav utförligare svar, men däremot är vi också medvetna om att denna metod blir nog så 
svår om det skulle gälla en person med exempelvis demens. Sammanfattningsvis hade 
vår egen mätning av tjänstekvalitén stora brister till följd av den svårighet som var 
förknippad med att få komma till ett boende samt svårigheten att kunna ställa krav och 
på så vis nå fler, det vill säga representativa, respondenter. Själva metoden, intervju 
istället för enkät, upplevde vi dock gav ett positivt bidrag till undersökningen. 
 
Gällande undersökningen vi gjorde hos personalen på de fyra boendena var vår initiala 
tanke att ha ett moment i enkäten som direkt kunde jämföras med de boendes svar. 
Genom pilotstudien som genomfördes insåg vi emellertid att enkäten blev alltför lång, 
och att det inte var rimligt att ta alltför mycket tid i anspråk från respondenterna, som 
med största sannolikhet skulle fylla i enkäten under en rast. Av den anledningen 
förkortades enkäten till att endast handla om personalens uppfattning om sambandet, 
men vi hade önskat att ha mer material till analysen. Exempelvis hade studien kunnat 
stärkas genom att ha en fråga per arbetsmiljöfaktor som relaterade till nuvarande 
situation - det vill säga, att dels fråga hur viktigt stöd från chef var för de olika 
indikatorerna, men också om personen upplevde att den hade stöd från sin chef i 
dagsläget. Genom en sådan metod hade vi kunnat testa det sistnämnda med de boendes 
svar och på så vis hitta samband genom en enklare regressionsanalys. Detta hade 
bidragit till att validera eventuella samband, men det hade också kunnat innebära större 
svårigheter att koppla till en specifik indikator. Å andra sidan var det svårt även i denna 
undersökning och det kan vara så att det faktiskt inte är möjligt att hitta så specifika 
kopplingar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna undersökning således 
baseras på personalens subjektiva bedömning, och inte genom samband vi själva nått 
genom statistisk analys. Detta kan sägas vara en svaghet, men det kan också sägas att 
vår utgångspunkt var just att höra vad personalen själva ansåg vara viktigt, vilket vi nu 
kunnat redovisa och diskutera.  
 
Analysen av vår empiriska undersökning blev mot bakgrund av detta mer av en 
kvalitativ analys än en kvantitativ, och en kvantitativ analys hade i sin tur gått mer i 
linje med vår positivistiska kunskapssyn och forskningsstrategi. Detta var som ovan 
nämnt inte möjligt med den data vi samlade in genom personalenkäten. Möjligen hade 
en kvalitativ metod trots allt varit mer lämpad i och med vår önskan att få nyanser i 
svaren från de boende och personalens subjektiva bedömning. Anledningen till att vi 
ändå valde kvantitativ metod var emellertid att vi tänkte oss att detta skulle vara möjligt 
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att upprepa för exempelvis en enhetschef, och då hade intervjuer med boende och 
personal varit alltför kostsamt och tidskrävande. Även om undersökningen och analysen 
inte blev som vi planerat så har vi genom arbetet med denna studie lärt oss oerhört 
mycket om hur kunskapssyn och verklighetssyn kan och bör prägla en vetenskaplig 
undersökning, inte minst genom vilken metod som tillämpas. 
 

7.7 Samhälleliga och etiska aspekter 
Ämnet som denna studie omfattar kan sägas vara högst aktuellt utifrån ett 
samhällsperspektiv. Redan nu ser vi en ökning av antalet äldre personer, och med allt 
högre åldrar kommer också en mer komplex sjukdomsbild som i sin tur kräver än ökad 
kompetens inom vården. Dessvärre är utvecklingen åt det motsatta hållet gällande 
personer som väljer att utbilda sig och arbeta inom detta yrke, denna grupp minskar 
istället. Detta innebär en negativ ekvation för äldreomsorgen - såväl nu som i framtiden. 
Att finna olika sätt att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö, och på så vis locka fler att 
såväl stanna inom yrket som att söka sig till det, kan således sägas vara av stor vikt för 
att samhället ska klara av att ta hand om de äldre och sjuka i framtiden. Att arbeta med 
den psykosociala arbetsmiljön har därtill genom denna studie visat sig ha ett samband 
med tjänstekvalitén som de äldre möts av i sin vardag. Denna studie involverar 
dessutom en viktig etisk frågeställning för såväl samhället som individen, då studien 
redogör för hur vi behandlar utsatta individer i vårt samhälle. Forskningsresultatet ger 
därmed en del svar på hur livssituationen för personerna bosatta inom vår svenska 
äldreomsorg kan förbättras och vi anser att resultatet bidrar till att belysa frågan om att 
alla har rätt till ett tryggt och värdigt liv, särskilt om du är beroende av andra för att 
klara din vardag. Resultatet av denna studie kan därför sägas ha bidragit med insikten 
och en djupare förståelse för att förbättringar inom den psykosociala arbetsmiljön har ett 
samband med såväl de boendes upplevda vårdkvalité samt personalens välmående, 
hälsa och incitament att stanna kvar på sin arbetsplats. Detta är av stor vikt för att 
samhället ska kunna leva upp till de fastslagna lagar och värdegrunder som existerar för 
äldreomsorgen i Sverige idag. 
 
Därtill har vi i denna studie stått inför en del etiska ställningstaganden. Som vi nämnt 
tidigare redogjorde vi för att samtliga respondenter skulle vara helt anonyma i denna 
studie, och att inga svar skulle kunna härledas tillbaka till ett specifikt boende eller 
person. Då resultatet av denna studie bland annat består av information kring 
livssituationen för en specifik grupp utvalda människor, har det varit extra viktigt att 
värna om dessa respondenters integritet, anonymitet och frivillighet, samt respektera 
deltagarnas rättigheter. För att säkerställa detta vidtog vi de åtgärder som beskrivs i 
kapitel 4.8, det vill säga att vi bland annat uteslöt att tala i exakta antal, kodade 
boendena och samtliga respondenter, samt att personalen aldrig behövde ange vare sig 
namn eller avdelning. På så vis kunde vi vara övertygade om att de etiska principerna 
och kraven skulle vara tillgodosedda. Om vi å andra sidan hade misslyckas att 
exempelvis bevara respondenternas anonymitet hade det däremot funnits utrymme för 
enhetscheferna eller personalen att missbruka resultatet av vår studie. Ett sådant 
missbruk hade till exempel kunnat innebära att enhetschefer använde informationen till 
att hänga ut personal eller behandla personalen olika beroende på vilka svar de lämnat i 
undersökningen. De hade också funnits en risk att de boende hade behandlas annorlunda 
beroende på om de exempelvis gett många negativa svar om sin livssituation på 
boendet. Detta är exempel på två handlingar som inte under några omständigheter skulle 
vara etiskt försvarbara. 
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7.8 Förslag på framtida forskning 
Med utgångspunkt i det resultat som denna studie bidragit med är ett förslag på framtida 
forskning att fördjupa sig ytterligare i det ekonomiska perspektivet inom 
äldreomsorgen. Under studiens gång har vi fått uppfattningen om att äldreomsorgen i 
många fall är en stor del av en kommuns budget och att det kanske snarare handlar om 
en felaktig resursfördelning än brist på ekonomiska medel. Om detta stämmer eller inte 
hade varit intressant att undersöka i en fortsatt studie. Därtill vore det intressant att i 
framtiden undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön faktiskt ser ut inom den svenska 
äldreomsorgen. Genom att sammanfoga det som framkommit i vår studie gällande hur 
viktiga olika aspekter ur den psykosociala arbetsmiljön är med hur den psykosociala 
arbetsmiljön upplevs av personalen skulle kunna ge en fördjupad förståelse för hur 
förändringar i den psykosociala arbetsmiljön skulle utspela sig i verkligheten. 
 
Slutligen anser vi att ett viktigt ämne för framtida forskning är att faktiskt hitta ett 
tillförlitligt sätt att mäta tjänstekvalité i vården av sjuka och gamla personer, som inte 
själva kan kommunicera till följd av olika fysiska handikapp och/eller demens. Vi 
upplever att detta fortfarande är ett problematiskt område och att svaret på detta 
fortfarande tycks vara olöst.  
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BILAGA 1 – Teorikoppling frågor, strukturerad intervju 
 

Fysisk miljö 4 fr. 1. Trivsamma gem. utrymmen 
2. Anpassade gem. utrymmen 
3. Trivsamt utomhus 
4. Anpassat utomhus 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 

Måltider 2 fr. 5. Uppfyller önskemål 
6. Trivsam måltidsmiljön 

Socialstyrelsen (2014) 
Roestgaard & Thorgaard (2007) 
Kane et al. (2007) 

Aktiviteter 3 fr. 7. Gemensamma aktiviteter 
8. Individuella aktiviteter 
9. Vistas utomhus 

Socialstyrelsen (2014) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 

Trygghet 1 fr. 10. Känna sig trygg Socialstyrelsen (2014) 
Kane et al. (2007) 
Harrefors et al. (2007) 

Interaktioner 4 fr. 11. Bemötande 
12. Tillräckligt med tid 
13. Goda relationer personalen 
14. Goda relationer med andra 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 
Harrefors et al. (2007) 

Självbestämmande 2 fr. 15. Individuella önskemål 
16. Möjlighet att påverka tider 

Socialstyrelsen (2014) 
Koren (2010) 
Kane et al. (2007) 
Robichaud et al. (2006) 
Harrefors et al. (2007) 

 
 

  



 
 

BILAGA 2 – Intervjuguide 
 

 
FYSISK MILJÖ 
 
1a. Tycker du att de gemensamma utrymmena är trivsamma?  
Till exempel korridorerna, allrum, entré. Ett alternativ.  
 
 
mycket trivsamma ganska trivsamma inte så trivsamma            inte alls trivsamma
  
 
  
1b. Om du svarade ”inte så trivsamma” eller ”inte alls trivsamma”, kan du beskriva på 
vilket sätt?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

T ex:  
Det är ofta kyligt 
Det är ofta ostädat  
Miljön känns inte hemtrevlig 
Miljön är inte stimulerande, det finns lite att göra 
 

2a. Tycker du att de gemensamma utrymmena är anpassade för olika aktiviteter och 
samvaro? Till exempel allrum och eventuellt aktivitetsrum, tidningsläsning eller 
musikuppträdande. Ett alternativ.  
 
väl anpasssade ganska anpassade inte så anpassade inte alls anpassade 
 
2b. Om du svarade ”inte så anpassade” eller ”inte alls anpassade”, kan du beskriva på 
vilket sätt?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex: 
Utrymmet är för litet så det blir väldigt trångt när flera samlas  
Det är dåligt ljud, t ex när någon kommer och spelar musik 
Det är dåligt ljus, t ex när man ska se på tv eller läsa en tidning   
 
3a. Tycker du att utomhusmiljön är trivsam?  
Till exempel balkong och uteplats. Ett alternativ.  
 
mycket trivsam ganska trivsam inte så trivsam inte alls trivsam  
    



 
 

3b. Om du svarade ”inte så trivsamma” eller ”inte alls trivsamma”, kan du beskriva på 
vilket sätt?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

T ex:  
Det finns inga sittplatser utomhus  
Den omgivande miljön är inte trevlig, exempelvis mycket trafik  
Det är ofta ostädat på uteplats/balkong 
 

4a. Tycker du att utomhusmiljön är anpassad för olika aktiviteter och samvaro?  
Till exempel balkong och uteplats, fika eller spel. Ett alternativ.  
 
väl anpasssad ganska anpassad inte så anpassad inte alls anpassad 
    
4b. Om du svarade ”inte så anpassad eller ”inte alls anpassad”, kan du beskriva på 
vilket sätt?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Det är svårt att ta sig ut genom entrén 
Det finns inga eller för få sittplatser utomhus 
Det är för liten yta att vistas flera på  
 
MÅLTIDER 
 

5a. Tycker du att maten som serveras uppfyller dina önskemål?  

Till exempel gällande smak, temperatur, presentation. Ett alternativ.  

 
alltid oftast  sällan aldrig  
    
5b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

T ex:  
Det finns inte möjlighet att välja bland olika alternativ 
Maten är smaklös 
Maten serveras inte på ett tilltalande sätt  



 
 

Maten är inte tillräckligt varm  
 
6a. Hur upplever du måltidsmiljön?  
Till exempel om det är lugn och ro och får äta i din egen takt. Ett alternativ.  
 
mycket trivsam   ganska trivsam  inte så trivsam  inte alls 
trivsam            
 
6b. Om du svarade ”inte så trivsam” eller ”inte alls trivsam”, kan du beskriva på vilket 
sätt?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

T ex:  
Det blir ofta rörigt när alla ska äta samtidigt 
Jag får inte äta i min egen takt 
Måltidsmiljön känns inte hemtrevlig  
 

AKTIVITETER 

7a. Får du möjlighet att delta i sociala/gemensamma aktiviteter så ofta som du önskar?  
Till exempel spela spel, lyssna på musik, tidningsläsning och handarbete. Ett alternativ.  
 
alltid  oftast  sällan  aldrig
      
7b. Om svarade ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

T ex:  
Det finns inga eller få aktiviteter som intresserar dig  
Utbudet är för litet  
Aktiviteter sker för sällan 
 

8a. Får du möjlighet till individuella aktiviteter så ofta som du önskar?   
Till exempel spela ett instrument, läsa en bok, ”egen hobby”.  Ett alternativ.  
 
alltid  oftast  sällan  aldrig
      
8b. Om svarade ibland, ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 



 
 

T ex:  
Det finns inga eller få aktiviteter som intresserar dig  
Utbudet är för litet  
Aktiviteter sker för sällan 
 

9a. Får du vistas utomhus så ofta som du önskar?   
Till exempel utflykter, gå en promenad, sitta ute på balkong. Ett alternativ.  
 
alltid  oftast  sällan  aldrig
       
9b. Om svarade ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
  
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Personalen erbjuder dig inte utevistelse 
När du ber att få gå ut blir du nekad 
Dina hjälpmedel (rullstol, rullator) är inte anpassade för utomhusbruk  
 

TRYGGHET 

 
10a. Känner du dig trygg?  
Till exempel att du inte känner dig orolig eller lämnad ensam. Ett alternativ.  
 
alltid  oftast  sällan  aldrig 
 
10b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, kan du beskriva varför?  
 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Det tar lång tid innan personalen kommer om du behöver hjälp 
Det är många olika människor som jobbar som du inte känner igen 
De du delar avdelning med är ibland våldsamma eller utåtagerande 
Du känner inte att personalen har nödvändig kompetens för att ta hand om dig 
 
 

INTERAKTION 

11a. Upplever du att personalen bemöter dig på ett bra sätt?  
Till exempel att du blir bemött med respekt och vänlighet. Ett alternativ.  



 
 

 
alltid  oftast   sällan  aldrig 
 
11b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, kan du beskriva på vilket sätt?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Personalen är inte hjälpsamma 
Personalen visar liten eller ingen förståelse för hur du mår  
Personalen behandlar dig på ett nedlåtande sätt  

 
12a. Tycker du att personalen har tillräckligt med tid när de hjälper dig?  
Till exempel att det finns tid för samtal och att det inte känns jäktigt. Ett alternativ.  
 
alltid  oftast  sällan  aldrig 
 
12b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, kan du beskriva på vilket sätt?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Det känns jäktigt under tiden du får hjälp med t ex påklädnad och uppstigning 
Personalen har sällan tid att bara sitta och prata en stund  
Du vill inte be om hjälp eftersom personalen verkar så upptagen  
 
13a. Tycker du att du har goda relationer med personalen?  
Till exempel att du känner förtroende för personalen och upplever att du känner dem. Ett 
alternativ.  
 
ja, med alla   ja, med de flesta ja, med några nej, inte med någon 
 
13b. Om du svarade ”med några” eller ”inte med någon”, vad är anledningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Det känns som personalen håller distans 
Det är för många olika personer som jobbar 
Jag upplever inte personalen som trevliga mot mig 
 



 
 

 
14a. Tycker du har goda relationer med de andra på ditt boende?  
Till exempel att du kan samtala med de andra och trivs med dem. Ett alternativ.  
 
ja, med alla   ja, med de flesta ja, med några nej, inte med någon 
 
14b. Om du svarade ”med några” eller ”inte med någon”, vad är anledningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Jag har aldrig fått möjlighet att lära känna de andra boende 
Jag trivs inte med de andra boende 
 
 
SJÄLVBESTÄMMANDE 

15a. Tycker du att dina individuella önskemål blir tillgodosedda?  
Till exempel om du ber om något utöver den dagliga rutinen, att du upplever att vården utgår 
från dig som person. Ett alternativ.  

 
alltid   oftast  sällan  aldrig 
 
15b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
T ex:  
Personalen har sällan tid för särskilda önskemål 
Personalen visar lite eller inget engagemang när jag ber om något  

 

 

16a. Upplever du att du kan påverka tider?  
Till exempel för mat och uppstigning. Ett alternativ.  
 
alltid   oftast  sällan  aldrig 
 
16b. Om du svarade ”sällan” eller ”aldrig”, vad är anledningen?  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 
 

 
T ex:  
Personalen erbjuder dig aldrig att välja tider  
Ni måste lägga er samma tid eftersom personalen inte har tid med annat 
Om du vill äta vid en annan tidpunkt blir du nekad 
 
  
 
 
Har en anhörig/vän/god man varit behjälplig under denna intervju?   
Ja  Nej  
 
 
Hur ofta besöker denne respondenten?  
 
Flera gånger/vecka Flera gånger/mån  Någon gång/halvår     Några 
gånger per år 
 
 
  



 
 

BILAGA 3 – Teorikoppling frågor, enkät 

 

 

 

  

Kontroll & inflytande 3 fr. 1. Påverka arbetstakt 
2. Fatta egna beslut 
3. Fungerande spridning 

av information 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  
 

Socialt stöd, ledare 2 fr. 4. Stöd från chef 
5. Uppmuntran från chef 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
 

Socialt stöd, kollegor 2 fr. 6. Uppmuntran från 
kollegor 

7. Positivt socialt klimat 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
 

Arbetskrav 1 fr. 8. Arbetsbelastning Gustafsson & Szebehely (2005)  
Johnson & Hall (1988) 
Karasek & Theorell (1990) 
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  
 

Engagemang & 
meningsfullhet 

2 fr. 9. Engagerad 
10. Meningsfullhet 

Gustafsson & Szebehely (2005)  
Kristensen et al. (2005) 
Rubenowitz (2004) 
Lohela (2009) 
Nilsson et al. (2012)  
 



 
 

BILAGA 4 – Enkät 

 
Enkätundersökning särskilda boenden i Umeå  
Vi är två ekonomistudenter från Umeå universitet som just nu skriver vårt 
examensarbete. Examensarbetet handlar om kvalité inom äldreomsorgen utifrån 
både de boende och personalens perspektiv, och syftet är att hitta ett bättre 
sätt att mäta och förbättra kvalitén. Genom denna enkät avser vi att koppla 
ihop Er upplevda arbetsmiljö med de kvalitetsområden som finns för de boendes 
vård och omsorg. I sista frågan ges tillfälle att komma med eventuella 
förbättringsförslag gällande dessa kvalitetsområden. Denna sista fråga är 
därmed helt valfri att besvara. Er kompetens, erfarenhet och engagemang är 
det som gör den stora skillnaden i vården av de äldre, varför Ert perspektiv och 
Era upplevelser är väldigt viktiga. Givetvis är Du som svarar helt anonym. Inga 
resultat kommer att kunna spåras tillbaka till en specifik person eller ett specifikt 
boende. Enkäten uppskattas ta ca 10-15 minuter att fylla i.  
 
 
Vid frågor och funderingar får Du gärna maila eller ringa någon av oss.  
 
Jenny Höber  
Mail: jennyhober@hotmail.com  
Tel: 070 27 37 869  
 
Johanna Karlsson  
Mail: johanna.karlsson89@gmail.com  
Tel: 070 29 05 003  

 
 
 
Stort tack för Din medverkan!  
  



 
 

KONTROLL & INFLYTANDE  
1. Hur viktigt är det att ha möjligheten att påverka arbetstakten för att kunna:  

 
Inte alls            Mycket  
 

Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter   
     
Erbjuda individuella aktiviteter     1  2  3                4 
     
Erbjuda utomhusvistelse      1  2  3                4
  
Få de boende att känna sig trygga  1  2  3                4 
      
Bemöta de boende på ett bra sätt     1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende    1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende    1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider    1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål   1  2  3                4 
  
 
2. Hur viktigt är det att ha möjligheten att fatta egna beslut för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 

Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 



 
 

3. Hur viktigt är en fungerande spridning av information på arbetsplatsen för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 
 
SOCIALT STÖD  
4. Hur viktigt är det att uppleva sig ha stöd från sin närmaste chef för att kunna:  
 
 

Inte alls            Mycket  
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 



 
 

5. Hur viktigt är uppmuntran från sin närmaste chef för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 
 
6. Hur viktigt är det att uppleva sig ha stöd från sina kollegor för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 



 
 

7. Hur viktigt är det att med ett positivt socialt klimat på arbetsplatsen för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 
 
ARBETSKRAV  
8. Hur viktigt är det att arbetsbelastningen inte är för hög för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 



 
 

ENGAGEMANG & MENINGSFULLHET  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 
 
10. Hur viktigt är det att uppleva arbetet som meningsfullt för att kunna:  
 

Inte alls            Mycket  
 
Ge de boende möjlighet till   1  2  3                4 
gemensamma aktiviteter  
 
Erbjuda individuella aktiviteter   1  2  3                4 
 
Erbjuda utomhusvistelse   1  2  3                4 
 
Få de boende att känna sig trygga   1  2  3                4 
   
Bemöta de boende på ett bra sätt   1  2  3                4 
 
Uppleva dig ha tillräckligt med tid för att  1  2  3                4 
hjälpa de boende  
 
Skapa goda relationer med de boende   1  2  3                4 
 
Skapa goda relationer mellan de boende  1  2  3                4 
 
Ge de boende möjlighet att påverka tider  1  2  3                4 
 
Uppfylla de boendes individuella önskemål  1  2  3                4 
 
 



 
 

11. Förbättringsförslag  
Har Du några förslag på hur vården och omsorgen av de boende skulle kunna förbättras?  
Det kan till exempel avse förbättringar av såväl gemensamma utrymmen som aktiviteter eller 
de boendes upplevelse av trygghet. Ange i så fall eventuella förslag nedan.  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
 

Stort tack för Din medverkan! 

 

 

 




