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äldre- och handikappomsorg 

Christoffer Lord & Lillemor Ohlsson 

 
Kvalitet inom omsorgsverksamhet i Sveriges kommuner påverkas 
bl.a. av både lagar och förordningar samt ekonomiska resurser. 
Kvalitet kan dessutom ses ur många perspektiv t.ex. personalens 
upplevelse eller brukarnas upplevelse. Dessutom kan 
kommunikationen både vertikalt och horisontellt mellan 
personalgrupper inom organisationen påverka verksamhetens olika 
kvalitetsområden. Syftet med denna studie var främst att undersöka 
hur olika personalgrupper i en vårdorganisation uppfattade brukarnas 
upplevelse av vårdkvalitet men också att jämföra dessa föreställningar 
med brukarnas faktiska upplevelse av vårdkvalitet. Sammanlagt deltog 
109 personer indelade i fyra personalgrupper och en brukargrupp. I 
verksamheten fanns 554 brukare varav 13 deltog i studien. En enkät i 
två versioner utformades där frågorna hade dimensionerna upplevd 
kvalitet samt subjektiv betydelse. Majoriteten av brukarna behövde 
dock hjälp med att fylla i enkäterna. Resultaten visade på en hög 
samstämmighet dels mellan personalgrupper och dels mellan 
personalgrupper och brukargrupp. Stor samstämmighet återfanns inom 
områdena information, trygghet och kontinuitet. Enstaka skillnader 
fanns inom områdena bemötande, integritet och delaktighet. Flest 
skillnader återfanns inom självständighet där skillnader fanns dels 
mellan brukargruppen och samtliga personalgrupper samt dels mellan 
två av personalgrupperna. Samstämmighet skulle kunna bero på att det 
var en liten organisation samt tyda på en väl fungerande 
kommunikation mellan grupperna i organisationen. 

 

 

Befolkningen i Europa blir allt äldre då levnadsvillkoren och sjukvården förbättrats. 
Detta leder till höjda medellivslängder vilket resulterar i att andelen äldre ökar hos 
befolkningen. I Sverige är andelen människor som är 65 år och äldre i befolkningen 
bland de högsta i Europa. År 2010 var den 18,1 % och enligt prognos kommer andelen 
att öka till ca 21 % fram till år 2020 då t.ex. den stora gruppen 40–talister går i pension 
(enl. statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB). I och med att andelen äldre ökar 
minskar andelen arbetsför befolkning, vilket innebär att färre ska försörja fler. 
Försörjningsbördan på den arbetsföra befolkningen ökar sålunda. 
 
Kommunerna har ansvaret för ekonomi och service för både äldreomsorg (ÄO) 
(Abrahamsson, 2003) och handikappomsorg (HO) (Jämförelseprojektet, 2009). Ökade 
utgifter för kommunerna i kombination med minskade intäkter kan medföra att det blir 
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allt svårare att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. För att 
kommunerna ska kunna utforma god och kostnadseffektiv vård- och omsorg, kan det 
vara relevant att samtliga inom vårdorganisationen har en gemensam föreställning om 
vad brukarna prioriterar, värdesätter och bedömer som god kvalitet. För olika individer 
som befinner sig på olika nivåer och/eller förgreningar inom en organisation finns flera 
faktorer som påverkar hur deras föreställning ser ut. Därför fokuserade denna studie på 
att undersöka om det finns några variationer i föreställningar om brukares kvalitets-
upplevelser mellan olika grupper i en vårdorganisation.  
 
Kvalitet 
Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp som skiljer sig åt i litteraturen. Westlund (1995) 
definierar kvalitet som en produkts förmåga att tillgodose behov, uttalade som 
underförstådda. Den totala kvalitetsbedömningen grundar sig i en eventuell diskrepans 
mellan förväntningar hos kunden och upplevelsen av den faktiska tjänsten 
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Grönroos (2008) menar att det är kundens 
uppfattning av en tjänst som avgör dess kvalitet. Parasuraman, Zeithaml, och Berry 
(1985) menar att kvalitet på en tjänst är svårare att utvärdera jämfört med kvalitet på en 
vara. Detta gör att parametrar som t.ex. lokaler och personal spelar en större roll då 
kvaliteten på en tjänst utvärderas. 
 
 Kvalitet inom omsorg 
Kommunerna ansvarar för att äldre och handikappade ska få den service, vård och 
omsorg som de är i behov av. Varje kommun har stor frihet att själva utforma 
verksamheten utifrån socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen, 2010). Det åligger även den 
enskilda kommunen att mäta kvaliteten på den vård de levererar (Berglund, 2007). 
”Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess 
resultat för personal, patienter och omvärld” (Socialstyrelsen, 2006b, s 14). 
 
Vårdkvalitet definieras av socialstyrelsen som ”grad till vilken en verksamhet uppfyller 
ställda krav” (Socialstyrelsen, 2006b, sid. 14). Enligt dem finns tre olika typer av 
kvalitet att förhålla sig till för verksamheter inom handikapp- äldre- och individ- och 
familjeomsorg. Dessa områden är: 
 

- Hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen. 
- Hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov, samt 
- Hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet. 

(Socialstyrelsen, 2006a) 
 
 Ansvarsområden 
Socialstyrelsen har utformat tydliga regler för hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetets 
olika ansvarsområden är fördelade på vårdgivare (kommunen), verksamhetschef samt 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Vårdgivarens ansvar är bl.a. att fastställa övergripande 
mål och följa upp och kontinuerligt utvärdera dessa. Verksamheten ska vara 
patientsäker, kostnadseffektiv samt hålla en god kvalitet. Chefer och personal ska ha 
kompetens och befogenheter för att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete 
(Socialstyrelsen, 2005). Verksamhetschefen ansvarar för att leda verksamheten, se till att 
verksamhetsmålen är mätbara och att de uppnås. Övrig personal ska aktivt delta i det 
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systematiska kvalitetsarbetet och ansvara för att följa upp mål och resultat 
(Socialstyrelsen, 2006b). 
 
 Vårdtagaren 
För vårdtagaren finns ingen lag som tydliggör rättigheterna med utgångspunkt i dennes 
perspektiv. Vad som menas med godtagbar vård får tolkas ur de författningar som gäller 
för vårdgivare och vårdpersonal. Något som försvårar är formuleringen att ”vården ska 
vara av god kvalitet”. Det är ett så allmänt krav att även det bidrar till att det blir svårt 
för vårdtagaren att veta vilka krav på kvalitet på vården som kan ställas (Johnsson, 
2008). Generella riktlinjer inom vård- och omsorg kan dock medföra att personalen inte 
tar hänsyn till individuella skillnader hos brukarna då fokus istället ligger på att 
riktlinjer måste följas (Wollf, Grol, Hutchinson, Eccles & Grimshaw, 1999). 
 
Det är viktigt att en vårdtagares förväntningar uppfylls inom rimliga gränser för att 
denne ska få förtroende för vården (Johnsson, 2008). McGlynn (1997)  menar att då 
vårdtagaren utvärderar vården utgår han/hon från sina unika behov och till vilken grad 
vården tillfredsställer dem: ”quality is in the eye of the beholder; that is, expectations 
and the value associated with different aspects of care are likely to vary among different 
stakeholders” (sid 9).  
 
Sixma (1998) samt Wilde, Starrin, Larsson och Larsson (1993) menar att då 
vårdkvalitet utvärderas måste utgångspunkten vara i vårdtagarens individuella 
perspektiv. Kvalitet ur ett vårdtagarperspektiv är ett vitt begrepp som innefattar många 
aspekter. Forskning visar på att patienters uppfattning av vårdkvalitet skapas av den 
sammantagna upplevelsen som deras förväntningar, erfarenheter samt normsystem 
bildar i mötet med vårdstrukturen. Dessa parametrar är beroende av varandra och skapar 
tillsammans helhetsuppfattningen av vårdkvalitet hos en enskild patient. Wilde et al. 
(1993) har tagit fram en modell (se Figur 1) för att belysa detta tydligare.  
 

  Vårdorganisationens resursstruktur 

  
Personrelaterade 

kvaliteter 

Fysiskt-administrativt 

miljömässiga kvaliteter 

Patientens 

preferenser 

Rationalitet 
Medicinsk-teknisk 

kompetens 

Fysisk-tekniska 

förutsättningar 

Humanitet 
Identitetsorienterat 

förhållningssätt 
Socio-kulturell atmosfär 

Figur 1. Modell över olika dimensioner av patienters uppfattningar av vårdkvalitet. (Wilde et al., 1993) 

Med rationalitet, som redovisas i figuren, menas att det finns en förutsägbarhet och ett 
slags ordning i vården, med humanitet menas att det tas hänsyn till patientens unika 
situation, med personrelaterade kvaliteter menas vårdpersonalens egenskaper och med 
fysiskt-administrativt miljömässiga kvaliteter menas vårdteknologi samt lokaler. 
Medicinsk-teknisk kompetens kan t.ex. handla om att få en korrekt diagnos fastställd 
eller korrekt behandling, fysisk-tekniska förutsättningar kan t.ex. handla om få tillgång 
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till hjälputrustning, hygienisk miljö eller möjlighet att välja maträtt, identitetsorienterat 
förhållningssätt kan t.ex. handla om att personalen visar intresse och engagemang för 
patienten eller svarar ärligt och uppriktigt på patientens frågor, socio-kulturell atmosfär 
kan t.ex. handla om att patienten har möjlighet att få träffa sina anhöriga eller kunna 
påverka rutiner (Wilde et al., 1993).  
 

I en studie gjord av Morrow-Howell, Proctor och Rozario (2001) skattar vårdpersonal 
lägre än vad de äldre brukarna gör på frågeställningen om vården är tillräcklig för att 
tillfredsställa brukarna. Brukarnas resultat förklaras av deras vilja att förbli en själv-
ständig individ. Personalens resultat förklaras av att de svarar utifrån medicinska 
resultat av vården. Detta bekräftar att olika individer och grupper har olika förvänt-
ningar och utgångspunkter och därmed också olika definitioner på vårdkvalitet. 
 
Den enskilde brukarens behov och önskan är unik, vilket gör att det viktigaste 
instrumentet i vårdarbetet blir personalen samt deras personliga egenskaper och för-
hållningssätt. Vårdtagarens upplevelse av dessa egenskaper ger den sammantagna 
upplevelsen av kvalitet inom vård och omsorg (Imborn & Åsbrink, 2008). En viktig 
egenskap hos sjuksköterskor då det handlar om kommunikationen med patienter har 
visat sig vara empati (McCabe, 2004) Något som har visat sig ha negativ påverkan på 
patienters upplevelse av vårdkvalitet i avseende på pålitlighet, lyhördhet och säkerhet är 
om sjuksköterskor upplever tidspress (Teng, Hsiao & Chou, 2010).  
 
Berglund (2007) undersökte hur brukare, anhöriga och vårdpersonal upplevde tillfreds-
ställelsen av vård och levnadsomständigheter inom hemtjänsten. Resultaten visade bl.a. 
att personalen inte hade vetskap om att brukarna hade rätt att påverka sin egen vård och 
att de heller inte visste hur viktigt det var för dem att få information om förändringar i 
den egna hälsan. Detta visar på att god kommunikation mellan personalen, de äldre och 
deras anhöriga är oerhört viktig så de äldre känner till sitt hälsoläge och sedan kan 
uttrycka sina önskemål för att kunna påverka sin vård. Vid tidpunkten för Berglunds 
studie minskade tiden som personalen hade med varje enskild vårdtagare. Detta ställer 
högre krav på att kommunikationen mellan dem fungerar för att brukarna ska känna att 
de har kunskap om, kan uttrycka åsikter kring samt påverka sin vård.  
 
Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare och betyder ”att 
göra gemensamt”. Enligt svenska akademins ordlista betyder det bl.a. överföring av 
information (Svenska akademiens ordlista på internet, 2010). Kommunikation är mer än 
att enbart överföra information via talet, det förmedlas även genom t.ex. kroppsspråk, 
klädsel och/eller skrift (Lundin & Sandström, 2010).  
 
Sändare – mottagaremodellen, även kallad transmissionssynsättet, är en modell som fått 
en del kritik men har ändå haft stor påverkan på dagens syn på kommunikation (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2005 ). Enligt modellen är kommunikation alltid dubbelriktad 
d.v.s. det handlar om att både förmedla och att lyssna på mottagaren. Tolknings-
företrädet ligger alltid hos mottagaren. Verkligheten ses ur olika perspektiv så det som 
den ena parten ser som självklart är inte alltid det för den andra. Därför är det viktigt att 
både sändare och mottagare har förståelse för varandras situationer (Lundin & 
Sandström, 2010). 
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 Kommunikation och organisation 
Kommunikation och organisation är tätt sammansvetsade på så vis att grunden för att en 
organisation ska kunna skapas och drivas kräver kommunikation (Heide et al., 2005). 
Organisation och kommunikation kan ses som omöjliga att separera, organisationen är 
ett stort kommunikationskomplex där det kommuniceras samtidigt som kommuni-
kationen också skapar organisationen (Deetz, 2001). Intern kommunikation kan i 
princip ske genom tre olika kanaler; muntligt, skriftligt och elektroniskt, vilka alla har 
olika för- respektive nackdelar (Erikson, 2008). 
 
Strukturen i organisationen är även den starkt sammankopplad med kommunikationen. 
Både den formella och den informella strukturen påverkar kommunikationsprocesserna. 
Det är skillnad på kommunikation mellan individer på samma nivå inom organisationen 
t.ex. två chefer på samma nivå än mellan t.ex. chef och underordnad. (Heide et al., 
2005) 
 
 Kommunikation, ledning, arbetsgrupp och individ 
Ett mer modernt sätt att se på kommunikation inom en organisation, är att betrakta det 
som en kreativ och komplex process som skapas och tolkas där människor interagerar. 
Detta skapar en social verklighet som är både individuell och gemensam. Eftersom varje 
individ har unika kunskaper, värderingar och erfarenheter som finns med då situationer 
och information tolkas bör utgångspunkten vara att det kommer uppstå problem i 
kommunikationen. Detta kompliceras ytterligare då det oftast förutsätts att 
utgångspunkterna och perspektiven är gemensamma. De som befinner sig på samma 
nivå har samma referensramar, och har därför lättare att kommunicera med varandra 
(Heide et al., 2005). Två grundprinciper inom intern kommunikation i organisationer är 
dels att det är i mottagarens tolkning betydelsen skapas och dels att det är efter denna 
betydelse som mottagaren agerar (Erikson, 2008). Kommunikationsflödet är större från 
chefer till medarbetare än tvärtom och den informationen som går uppåt är mest positiv. 
Detta gör i sin tur att högsta chefen i en organisation kan få en felaktig bild av 
verksamheten då den omvandlats till mer positiv än vad en verklig spegling av 
verkligheten skulle ge (Heide et al., 2005). 
 
Kommunikation är en viktig fråga för hela ledningen då det är genom den som 
organisationens mål sätts och förmedlas ut till medarbetarna. Kommunikationen är 
grunden till att de ska förstå vad målen innebär men också känna sig tillfreds med dem 
och kunna omvandla dem till konkreta handlingar i arbetet. Det mest effektiva sättet att 
informera en verksamhet om mål har visat sig vara att låta personalen själva får 
formulera sina behov av information, vilket innebär att chefen då antar ett 
mottagarperspektiv istället för att agera sändare. För att visioner och mål ska tas på 
allvar krävs att de följs av konkreta handlingar för att inte riskera att bli ”tomma fina 
ord”. På individnivå är kommunikation även viktigt för det är genom den som t.ex. en 
persons perception skapas d.v.s. hur verkligheten uppfattas (Heide et al., 2005). För att 
målen ska kunna följas krävs att de översätts till varje individs vardagsverklighet 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).   
 
Forskning på arbetsgrupper har visat att ju mer lika en grupps uppfattningar (Shared 
cognitions alt. shared mental models) kring en arbetsuppgift (shared task representation) 
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är, desto mer effektiv är gruppen (Cannon-Bowers, Goodwin, Heffner, Mathieu & 
Salas, 2000). En del undersökningar föreslår dessutom att det bästa sättet att komma 
fram till denna gemensamma uppfattning är genom effektiv dialog och kommunikation 
(Cannon-Bowers, Milanovich, Salas & Stout, 1999; Tindale, van Ginkel, & van 
Knippenberg, 2009; Van Ginkel & van Knippenberg, 2008). Transaktionsanalys-
modellen är en kommunikationsmodell som beskriver tre olika förhållningssätt: 
Föräldrarollen som är beskyddande och mästrande, Barnrollen som är hjälplös och 
trotsande, samt Vuxenrollen som är att föredra då kommunikationen sker på ett 
ansvarsfullt sätt (Lundin & Sandström, 2010). För att öka möjligheterna till 
gemensamma uppfattningar mellan personalgrupper så kan det alltså vara bra att 
samtliga intar vuxenrollen men det är inte enbart inom personalen som detta är att 
föredra.   
 
 Kommunikation och vård 
Ett traditionellt förhållningssätt för vårdpersonal är att bemöta patienter på ett 
auktoritärt sätt, men vid tiden för denna studie var det rådande förhållningssättet att 
patienter har högre självbestämmanderätt. Detta sätt att bemöta patienter gör att 
kommunikationen mellan personal och patient skapar förutsättningar för att ett 
förtroende och en tillit skapas från båda håll. All personal inom hälso- och sjukvård har 
skyldighet att informera samt kontrollera att all information gått fram. Yttersta ansvaret 
har dock den med det direkta ansvaret (Johnsson, 2008).  
 
Då det uppstår problem med kommunikation i vården kan en del av förklaringen handla 
om fackuttrycken som lätt kan missförstås. En annan förklaring kan vara att patienten 
och vårdpersonal har olika utgångspunkter och referensramar och därför har olika 
förväntningar på situationen. För att skapa en god kommunikation mellan patient och 
vårdpersonal är det viktig att patienten inser att det finns begränsningar i vården och den 
tid de kan kräva av personalen. Å andra sidan krävs det att personalen sätter sig in i 
patientens sätt att tänka och dennes problem (Johnsson, 2008).   
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att vård och omsorg inom Sveriges kommuner styrs 
av lagar och förordningar. Detta innebär att en vårdorganisations olika personalgrupper 
har olika lagstyrda krav att förhålla sig till inom varje ansvarsområde och som måste 
uppfyllas. För att brukarna ska kunna uppleva god vårdkvalitet behövs, enligt 
forskningen, dessutom ett individuellt förhållningssätt från vårdens personal då vården 
utformas. För att detta ska fungera krävs god kommunikation dels mellan brukare och 
personal, men också mellan de olika personalgrupperna. 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var främst att undersöka hur olika personalgrupper i 
vårdorganisationen föreställer sig brukarnas upplevelse av vårdkvalitet men också att 
jämföra dessa föreställningar med brukarnas faktiska upplevelse av vårdkvalitet. 
 
 

Metod 
Deltagare 
I studien deltog sammanlagt 109 personer. Av kommunens totalt 353 anställda inom 
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äldre- och handikappomsorg deltog 96 personer. I gruppen ledningsgrupp deltog 15 
personer varav samtliga 6 från ledningsgruppen och samtliga 9 områdeschefer. Från 
gruppledarna deltog 26 av 36 personer. I gruppen vårdpersonal deltog 31 personer, 
varav 11 var undersköterskor, 3 var vårdbiträden och 17 var boendehandledare. I 
gruppen legitimerad personal (Leg. personal) deltog 24 personer. Denna grupp bestod 
av 3 sjukgymnaster, 9 sjuksköterskor, 5 distriktssköterskor, 1 dietist samt 4 
arbetsterapeuter. I denna grupp inkluderades även 2 biståndshandläggare samt en LSS-
handläggare då tiden spenderad med brukarna antogs vara ungefär densamma som för 
leg. personal.  I brukargruppen deltog 13 brukare av verksamhetens totalt 554 brukare; 8 
brukare från äldreomsorgens totala 417 brukare samt 5 brukare från 
handikappomsorgens totala 137 brukare. En av dessa var blind, en hade en 
hörselnedsättning och en hade både en syn- och hörselnedsättning. Gruppindelningarna 
baseras på det organisatoriska avståndet från brukarna samt tid spenderad med dem. 
Demografisk information om deltagarna redovisas i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Demografisk information om personalgrupperna. Antalet deltagare är uppdelat på äldreomsorg 
(ÄO), handikappomsorg (HO), de som jobbar inom båda områdena samt totalantal. Medelåldern 
redovisas med standardavvikelse (SD). Könsfördelningen redovisas med procentfördelning inom varje 
grupp. Sysselsättningsgraden anges i procent. *I ett fall i gruppen Leg.personal saknas svar. 

 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunen har drygt 8000 invånare. Det är vård- och omsorgsnämnden som har det 
övergripande ansvaret för ÄO och HO. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för 
verksamheten i kommunen och ledningsgruppens uppgift är att leda förvaltningen 
utifrån politiskt ställda mål med brukarens värden i fokus. Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning blev 2007 certifierade enligt Investors In People (IiP). 
Certifieringen innebär att de investerar i sina medarbetare då det gäller bl.a. delaktighet, 
bra och nära ledarskap samt kompetensutveckling (hemsida för Investors in People, 

 

 
Antal* Medelålder Könsfördelning 

 
Medelvärden 

av 
sysselsättnings

grad 

ÄO HO Båda Tot.  Kvinnor Män  

Ledningsgrupp 5 4 6 15 
48.8 

(SD = 11.0) 
10 

(66.7 %) 
5 

(33.3 %) 
100 

Gruppledare 13 13 0 26 
47.6 

(SD = 7.8) 
24 

(92.3 %) 
2 

(7.7 %) 
94.8 

Vårdpersonal 11 20 0 31 
48.9 

(SD = 11.6) 
27 

(87.1 %) 
4 

(12.9 %) 
91.7 

Leg.personal 17 4 3 24 
42.6 

(SD = 13.0) 
23 

(92.0 %) 
2 

(8.0 %) 
87.4 

Brukare 8 5 0 13 
71.5 

(SD = 22.5) 
5 

(38.5 %) 
8 

(61.5 %) 
-- 

Totalt 54 46 9 109 
49.8 

(SD = 15.1) 
89 

(86.6 %) 
21 

(13.4 %) 
92.7 
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Sverige, 2010). Den 1 sep 2009 genomgick ledningsorganisationen för HO och ÄO en 
organisationsförändring då det tillsattes gruppledare för samtliga arbetsgrupper. Detta 
för att ledarskapet skulle komma närmare verksamheten och i och med det öka 
kvaliteten på vården och omsorgen (A. Helgesson, personlig kommunikation, 
november, 2010). 
 
I slutet på 2009 var 497 personer anställda och 400 av dem var årsarbetare inom 
förvaltningen (för översikt av organisationen se Bilaga A). Avdelningschefen har det 
övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö inom båda 
verksamheterna. Områdescheferna ansvarar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö 
inom respektive område. De ansvarar även för att leda gruppledarna i sitt arbete med 
t.ex. stöd och utbildning. Gruppledarna ansvarar för kvalitet, budgetuppföljning och 
bemanning på respektive arbetsplats. Tillsammans med arbetsplatsens medarbetare 
ansvarar de även för stöd, service, omvårdnad och rehabilitering av hög kvalitet till 
brukare och vårdtagare (A. Helgesson, personlig kommunikation, november, 2010).  
 

Instrument 
För att genomföra studien konstruerades en enkät i två olika versioner, en för brukarna 
(bilaga 2) och en för personalen (bilaga 3). Brukarna skulle besvara frågorna utifrån sina 
egna upplevelser och personalen skulle besvara frågorna utifrån hur de trodde att 
brukarna skulle skatta sina upplevelser. Varje fråga bestod av två delskattningar. Den 
första skattningen, upplevd kvalitet (A), handlade om en skattning av kvaliteten för just 
det som frågan berörde. Den andra skattningen, subjektiv betydelse (B), handlade om 
upplevelsen av hur stor betydelse den aktuella frågan hade.  
 
Frågorna var indelade i sju frågeområden om fyra till sex frågor per område. Då 
frågeområden valdes ut utgick författarna dels från kvalitetsområden i SCB:s 
brukarundersökning för äldrevården och dels från socialstyrelsens Äldreguide 
(socialstyrelsens hemsida, 2010). Sju kvalitetsområden valdes ut; bemötande, 
delaktighet, information, integritet, kontinuitet, självständighet samt trygghet.  
 
Samtliga enkäter hade ett informationsblad där det bl.a. framgick att det var frivilligt att 
dela i studien, att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta, samt att inga 
identiteter skulle röjas (se bilaga 2 och 3). Enkäterna i denna studie har ej genomgått 
tester för validitet eller reliabilitet. 
 
Procedur 
Deltagare till studien ombesörjdes av organisationens verksamhetsutvecklare, som via 
e-post informerade personalen om syftet med studien, att det var frivilligt att delta samt 
tid och plats för de olika datainsamlingstillfällena. Personal som deltog vid 
datainsamlingen var där på sin lediga tid eller hade gått ifrån sina arbetspass då 
verksamheten tillät detta. Urvalet av brukare baserades på gruppledarnas bedömning 
huruvida brukarna hade en tillräcklig funktionsnivå för att kunna delta i studien. Några 
dagar innan datainsamlingstillfället frågade personal om de ville delta vilket upprepades 
omedelbart innan datainsamlingen.  
 
Enkäterna distribuerades till personal och brukare under loppet av en vecka. Författarna 
befann sig i kommunen under tre dagar och på tre olika platser. Datainsamlingen för 
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ledningsgruppen samt leg.personalen (med ett undantag) genomfördes i anslutning till 
ett av deras respektive möten. Data från övrig personal samlades in av författarna vid 
två olika tillfällen. Vid två tillfällen distribuerades personalenkäter av endast 
verksamhetsutvecklaren till sammanlagt 25 personer. Vid ett tillfälle distribuerades 
personalenkäter av två områdeschefer till sammanlagt 10 personer. Åtta brukare fyllde 
med hjälp av författarna i enkäterna på sina rum. En av brukarna fyllde i sin enkät 
självständigt och en med hjälp av personal. Resterande tre brukare fick sina enkäter 
distribuerade av verksamhetsutvecklaren som sedan skickades till författarna. 
 
Insamlad data analyserades med hjälp av en multivariat variansanalys (MANOVA) på 
respektive frågeområde (information, trygghet, kontinuitet, självständighet, bemötande, 
integritet samt delaktighet), med grupp (personalgrupp/brukare) som oberoende variabel 
och skattningar på A resp B som beroende variabler. Om någon av dessa analyser 
visade på signifikans, undersöktes detta närmare med univariat variansanalys (ANOVA) 
samt post-hoc-testet Tukey för att kunna bestämma mellan vilka grupper det fanns 
signifikanta skillnader.  
 

Resultat 
 
MANOVA för områdena information samt trygghet visade inte på några signifikanta 
skillnader. De övriga fem multivariata variansanalyserna visade att bland de sju 
frågeområdena (fjorton beroende variabler totalt) fanns signifikanta skillnader inom fem 
av de beroende variablerna att undersöka närmare med univariata variansanalyser. 
Dessa variabler var upplevd kvalitet av kontinuitet, självständighet, bemötande, 
integritet, samt subjektiv betydelse av delaktighet. En översikt av resultaten redovisas i  
Tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av resultat från MANOVA, ANOVA samt post-hoc-test. Delskattning A innebär 
skattning av upplevd kvalitet och delskattning B innebär skattning av subjektiv betydelse. 
Personalgrupperna skattade utifrån hur de föreställde sig att brukarna skulle svara på frågorna och 
brukarna svarade utifrån sig själva.  

Frågeområde MANOVA 
Del-
skattning

ANOVA Post-hoc 

Information Ej sig. 
A -- -- 
B -- -- 

Trygghet Ej sig. 
A -- -- 
B -- -- 

Kontinuitet Sig.** 
A Sig.** Ej sig. 
B Ej sig. -- 

Bemötande  Sig.*** 
A Sig.** Vårdpersonal > Leg.personal 
B Ej sig. -- 

Delaktighet  Sig.*** 
A Ej sig. -- 
B Sig.* Leg.personal > Gruppledare 

Integritet Sig.*** 
A Sig.*** Vårdpersonal > Brukare 
B Ej sig. -- 

Självständighet Sig.*** A Sig.*** Brukare 
 
 
 
 
Vårdpersonal

>Ledningsgrupp 
> Gruppledare 
> Vårdpersonal 
> Leg.personal 
 
> Leg.personal 

B Ej sig.  -- 
*p < 0.05, **p<0.025, *** p< 0.01 

En MANOVA visade att det för både upplevd kvalitet(A) och subjektiv betydelse (B) 
inom området kontinuitet fanns minst en signifikant skillnad mellan grupperna, F (8, 
208) = 2.26, p = 0.024, Wilks’ Lambda = 0.85, η2 = 0.08. Då båda variablerna 
granskades var för sig med en Bonferroni-korrigerad alpha-nivå på 0.025, visade en 
ANOVA på minst signifikant skillnad mellan grupperna inom variabeln upplevd 
kvalitet av kontinuitet, F (4, 105) = 2.95, p = 0.024, η2 = 0.10, men post-hoc-testet 
Tukey visade inte på några skillnader i medelvärden mellan grupperna.  

En MANOVA visade att det för båda variablerna A och B inom området bemötande (se 
Figur 2) fanns minst en signifikant skillnad mellan grupperna, F (8, 208)= 3.09, p = 
0.003, Wilks’ Lambda = 0.80, η2 = 0.11. Då båda variablerna granskades var för sig 
med en Bonferroni-korrigerad alpha-nivå på 0.025, visade en ANOVA på minst 
signifikant skillnad mellan grupperna inom variabeln upplevd kvalitet av bemötande, F 
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(4, 105) = 3.20, p = 0.016, η2 = 0.11, och post-hoc-testet Tukeyvisade  på att 
medelvärdet för Vårdpersonal låg signifikant över medelvärdet för Leg.personal. Då 
personalen skattade hur de tror att Brukarna upplever kvaliteten på bemötande, skattade 
Vårdpersonalen signifikant högre än Leg.personalen.  

 

 

Figur 2. Gruppernas medelvärden samt konfidensintervall (95%) för upplevd kvalitet av bemötande. 

En MANOVA visade att det för båda variablerna A och B inom området delaktighet (se 
Figur 3) fanns minst en signifikant skillnad mellan grupperna, F (8, 206) = 3.20, p = 
0.002, Wilks’ Lambda = 0.79, η2 = 0.11. Då båda variablerna granskades var för sig 
med en Bonferroni-korrigerad alpha-nivå på 0.025, visade en ANOVA på minst en 
signifikant skillnad mellan grupperna inom variabeln subjektiv betydelse av delaktighet, 
F (4, 105) = 2.76, p = 0.032, η2 = 0.10, och post-hoc-testet Tukey visade på att 
medelvärdet för gruppen Leg.personal låg signifikant högre än medelvärdet för gruppen 
Gruppledare. Då personalen skattade hur de tror att Brukarna upplever betydelsen av 
delaktighet så skattade Leg.personalen signifikant högre än Gruppledarna. 



13 

 

 

Figur 3. Gruppernas medelvärden samt konfidensintervall (95%) för subjektiv betydelse av delaktighet. 

En MANOVA visade att det för båda variablerna A och B inom området integritet (se 
Figur 4) fanns minst en signifikant skillnad mellan grupperna, F (8, 208) = 2.68, p = 
0.008, Wilks’ Lambda = 0.82, η2 = 0.09. Då båda variablerna granskades var för sig 
med en Bonferroni-korrigerad alpha-nivå på 0.025, visade en ANOVA på minst 
signifikant skillnad mellan grupperna inom variabeln upplevd kvalitet av integritet, F 
(4, 105) = 3.62, p = 0.008, η2 = 0.12, och post-hoc-testet Tukey visade på att 
medelvärdet för gruppen Vårdpersonal låg signifikant högre än medelvärdet för gruppen 
Brukare. Då Vårdpersonalen skattade hur det tror att brukarna upplever kvaliteten av 
integritet så skattade de signifikant högre än vad Brukarna gjorde. 
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Figur 4. Medelvärden samt konfidensintervall (95%) för upplevd kvalitet av integritet. 

En MANOVA visade att det för båda variablerna A och B inom området självständighet 
(se Figur 5) fanns minst en signifikant skillnad mellan grupperna, F (8, 208) = 5.15, 
p<0.001, Wilks’ Lambda = 0.70, η2 = 0.17 Då båda variablerna granskades var för sig 
med en Bonferroni-korrigerad alpha-nivå på 0.025, visade en ANOVA på minst 
signifikant skillnad mellan grupperna inom variabeln upplevd kvalitet av 
självständighet, F (4, 105) = 9.34, p< 0.001, η2 = 0.26, och post-hoc-testet Tukey visade 
dels på att medelvärdet för brukarna låg signifikant högre än medelvärdena för samtliga 
personalgrupperna och dels på att medelvärdet för gruppen Vårdpersonal låg signifikant 
högre än medelvärdet för gruppen Leg.personal. Då personalen skattade hur de tror att 
brukarna upplever kvaliteten av självständighet så skattade samtliga personalgrupper 
signifikant lägre än brukarna och dessutom skattade Vårdpersonalen signifikant högre 
än Leg.personalen. 

 

Figur 5. Medelvärden samt konfidensintervall (95%) för upplevd kvalitet av självständighet. 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att var att undersöka hur olika personalgrupper i 
vårdorganisationen uppfattar brukarnas upplevelse av vårdkvalitet och dessutom 
jämföra personalgruppernas föreställningar med skattningar från några av brukarna. 
Resultaten visar på en hög samstämmighet i vårdorganisationen då det uppmätts en låg 
andel signifikanta skillnader. Av 14 variabler fanns endast skillnader mellan personal-
grupperna på tre av dem.  Trots olika ansvarsområden, organisatoriskt avstånd och krav 
så indikerar resultatet att de olika personalgrupperna till stor del har liknande 
föreställningar av brukarnas upplevelser. Enligt resultatet stämde dessutom personalens 
föreställningar överens med brukarnas skattningar med endast två undantag. 
 
Analys av likheter  
Samstämmigheten tar sig uttryck i, med ett undantag, att det inte förekommer några 
signifikanta skillnader mellan grupperna i skattningarna av ”subjektiv betydelse” på 
enkätens olika frågeområden. Detta resultat tyder på att ledning och personal i stort har 
en gemensam föreställning av vad brukarna som grupp prioriterar och värdesätter. 
Dessutom pekar resultatet på gemensamma föreställningar i tre av sju områden på 
delskalan ”upplevd kvalitet”. Detta trots att de olika personalgrupperna har olika 
ansvarsområden (SOSFS, 2005:12) och spenderar olika mycket tid med verksamhetens 
brukare.  
 
Personalgruppernas olika ansvarsområden kan ses genom KUPP-modellens (se figur 1) 
olika dimensioner. Ledningsgruppens ansvarsområden kan handla om hela den fysiskt-
administrativt miljömässiga dimensionen där den t.ex. ska se till att det finns personal, 
lokaler samt teknologi för att kunna bedriva den omsorg som kommunen är ålagd. 
Vårdpersonalens samt leg.personalens ansvar hamnar mer inom dimensionen för 
personrelaterade kvaliteter då det är de som har den mesta kontakten med brukarna. 
Gruppledarnas ansvar däremot kanske hamnar inom både dimensionen för 
personrelaterade kvaliteter samt fysiskt-administrativt miljömässiga kvaliteter då det 
ligger på deras ansvar att förutom vårdarbete även lägga schema för vårdpersonal, ha 
ansvar för bemanningen och kvalitet samt rapportera uppåt i organisationen. Trots att 
personalen verkar i olika kvalitetsdimensioner med olika former av ansvar så visar 
resultaten på en stor samstämmighet i föreställningar av brukarnas upplevelser av 
vårdkvalitet. 
 
Resultatet visar på gemensamma föreställningar inom flertalet kvalitetsområden och 
skulle kunna antyda att organisationen har en effektiv kommunikation och dialog 
(Cannon-Bowers et al., 1999; Tindale et al., 2009; Van Ginkel & van Knippenberg, 
2008). Att förutsättningar finns för god och effektiv kommunikation kan bero på att 
organisationen har relativ få förgreningar vilket underlättar överföringskapaciteten i en 
organisations informationsnätverk (Guimerà, Arenas & Díaz-Guilera, 2001). 
 
Enligt Wilde et al. (1993) är det många olika parametrar som spelar in i en vårdtagares 
helhetsbedömning av vårdkvalitet. Denna verksamhet har brukare med problematik som 
skiljer sig inte bara mellan äldre- och handikappomsorg utan även inom varje 
omsorgsområde. Trots detta har personal och ledning i stort samma föreställning av vad 
som är viktigt för dem som grupp. Under datainsamlingen uttrycktes dock muntligen 
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från ffa. Vårdpersonal, svårigheten i att bedöma dem som grupp och inte som unika 
individer. Detta kan även vara ett uttryck för verksamhetens mål; ”brukarens värden i 
fokus”. Heide (2005) menar att en organisations mål och visioner måste följas av 
konkreta handlingar för att inte stanna vid tomma, fina ord. Då personalen i stort delar 
uppfattning av vad brukarna värdesätter så kan det innebära att denna vision har blivit 
väl förankrad och omsatts till konkreta handlingar i det vardagliga arbetet. Det kan även 
vara resultatet av personalens förmåga att ta den unika vårdtagarens perspektiv vilket 
enligt Johnsson (2008) är viktig för att god kommunikation ska vara möjlig mellan 
personal och brukare. 
 
Något som kunnat påverka den relativt stora samstämmigheten vad gäller upplevd 
kvalitet bland personalen är två olika kvalitetsbedömningar som gjorts i kommunen 
under de senaste två åren. SCBs brukarundersökning tittar på en verksamhets 
vårdkvalitet utifrån de äldre brukarnas perspektiv. Vetskapen om vad brukarna svarade 
för ca två år sedan kan ha påverkat personalens sätt att svara. I socialstyrelsens 
Äldreguide finns resultat av vårdkvalitet som tagits fram genom bl.a. dataregister och 
intervjuer med chefer. Denna guide finns lättillgänglig på internet och om personal har 
haft kunskap om vad den visar så kan även det ökat samstämmigheten. Speciellt då 
frågeområden som fanns med i dessa två undersökningar finns med i denna studie. T.ex. 
så låg resultatet inom variabeln självständighet för kommunen under riksgenomsnittet i 
Äldreguiden (Socialstyrelsens hemsida, 2010). Ytterligare en faktor till likheter i 
föreställning skulle kunna vara IiP-certifieringen som bl.a. innebär att personalen har 
kunskap om verksamhetens mål och dess innebörd.  
 
Samstämmigheten skulle också kunna förklaras med en nyligt genomförd 
omorganisation i verksamheten. I en organisationsöversikt 2007 framkom att det fanns 
behov av ett närmare ledarskap från både chefer och vårdpersonal. Detta resulterade i att 
det 2009 tillfördes en nivå, gruppledare, på samtliga arbetsplatser inom organisationen. 
Denna omorganisation kan ses som ett tecken på god kommunikation och lyhördhet 
inom organisationen då det kan ses som att ledningen i denna utvärdering antog ett 
mottagarperspektiv istället för ett sändarperspektiv vilket är det bästa sättet att 
informera om t.ex. mål (Heide, 2005).  

Vi tänker att något som underlättar en god kommunikation i organisation är att 
gruppledarna internrekryterades från vårdpersonalen och har lång erfarenhet som 
vårdpersonal i verksamheten. I sin nya roll befinner de sig mellan områdescheferna och 
övrig personal. Då de dels arbetat som vårdpersonal och i viss utsträckning fortfarande 
gör det så har den gruppen liknande perspektiv och referensramar som gruppen 
Vårdpersonal. Detta innebär att de i kommunikationen mellan vårdpersonal och 
ledningspersonal kan ge en mer rättvis bild av brukarnas upplevelser uppåt i 
organisationen. Gruppledarnas förmåga att förmedla denna bild av brukarnas upplevelse 
till chefer och ledning samt förmedlandet av information från ledning till vårdpersonal, 
kan vara en av faktorerna som påverkar resultatet av hög samstämmighet i 
organisationen.  

Något annat som vi också tror kunnat påverka resultatet av samstämmighet är att de bor 
och arbetar i en relativt liten kommun. Det kan innebära att det finns många informella 
kontakter där arbetet diskuteras. Det kan också innebära att personal har känt eller känt 
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till brukarna innan de flyttade till äldreboendet eller att de umgås med anhöriga till 
brukarna.  
 
Analys av skillnader  
Skillnaden mellan Vårdpersonalens högre skattning och Leg.personalens lägre, i 
variabeln upplevd kvalitet av bemötande skulle kunna bero på att grupperna eventuellt 
spenderar olika mycket tid med brukarna. Leg.personalen kanske inte har lika mycket 
tid med brukarna och inte samma möjlighet att lära känna brukarna lika väl som 
Vårdpersonalen. De kortare stunderna med brukarna skulle kanske kunna innebära att 
det uppstår en tidspress för Leg.personalen på ett annat sätt än för Vårdpersonalen. 
Detta skulle i förlängningen kunna inge Leg.personalen en upplevelse av att brukarna 
inte tycker sig bli bemötta på det individuella sätt de önskar. Kanske finns också 
upplevelsen av att tiden inte riktigt räcker till för att på ett tydligt sätt förklara 
facktermer eller vad behandlingen går ut på. (Johnsson, 2008). En annan förklaring 
skulle också kunna vara att det är i den ojämna fördelningen mellan ÄO och HO inom 
dessa grupper (se tabell 1) som skillnaden egentligen ligger. Dvs. att skillnaden 
egentligen beror på omsorgsområde istället för personalgrupp.  
 
Skillnaden mellan Leg.personalens högre skattning och Gruppledarnas lägre, i variabeln 
subjektiv betydelse av delaktighet skulle kanske kunna förklaras med att grupperna har 
påverkats av sina egna yrkestillhörigheter/arbetsuppgifter och därmed har skilda 
referensramar. För Leg.personalen kan det vara viktigare att engagera den enskilde 
brukaren i vård och rehabilitering och därmed har de kanske uppfattningen att brukarna 
också ser delaktigheten som något viktigt. Gruppledarna, som mer fungerar som länk 
mellan Ledningsgrupp och Vårdpersonal, kanske istället har ett mer helhetsperspektiv 
både för personal samt brukare och därmed har uppfattningen att delaktigheten inte har 
lika stor betydelse för brukarna. 
  
Vårdpersonalens signifikant högre skattningar än Brukarna på variabeln upplevd kvalitet 
av integritet, kan ses som anmärkningsvärt då det är just Vårdpersonalen som skiljer sig 
från Brukarna. Här håller inte argumentet om att Vårdpersonalen är den grupp som 
spenderar mest tid med brukarna. Eventuellt skulle detta kunna förklaras med att 
Vårdpersonalen arbetar under tidspress vilken ger Brukarna en sämre upplevelse av 
situationer där integritet aktualiseras (Teng et al., 2010). Berglund antyder att redan 
kring 2006 så hade vårdpersonal mindre och mindre tid för brukare på äldreboenden i 
Sverige (Berglund, 2007). Det kan även förklaras av att personalen måste komma 
brukaren väldigt nära fysiskt vid t.ex. dusch och toalettbesök. Detta kallar Imborn och 
Åsbrink (2008) för intimavstånd; vilket är ett avstånd som en person känner sig bekväm 
med när det gäller sin familj och mycket nära vänner. Det avstånd som kanske skulle 
föredras är umgängesavstånd; det avståndet som hålls till arbetskamrater och bekanta. 
Personalen hamnar i intimavståndet när brukarna kanske skulle föredra att de befann sig 
i umgängesavståndet.    

Vi menar att denna skillnad också skulle kunna förklaras med urvalet i brukargruppen. 
De som har en högre funktionsnivå och som dessutom ser sig själva som mer 
självständiga skulle kunna uppleva det kränkande om personalen insinuerar att de 
behöver mer hjälp än det själva tycker. En annan förklaring skulle också kunna vara att 
personalen i sitt dagliga arbete är så van att hjälpa brukare i intima situationer att de 
blivit ”avtrubbade” inför sådana situationer.  För brukarna kanske det upplevs svårt 
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varje gång de behöver hjälp med t.ex. personlig hygien och vård och det kan vara denna 
diskrepans som resultatet speglar.  
 
Personalens låga resultat jämfört med brukarna inom variabeln upplevd kvalitet av 
självständighet skulle kunna förklaras av att personalen utgår ifrån vårddimensionen 
medan brukarnas resultat kan förklaras med deras vilja att förbli en självständig individ 
i den nya livssituationen (Woodruff & Applebaum, 1996). Resultaten skulle också 
kunna förklaras med att de brukarna som ingått i denna studie har blivit utvalda just för 
att de är självständiga medan personalen har utgått ifrån samtliga brukare (med större 
svårigheter och funktionshinder) när de svarat på frågorna. En studie av Murphy, Shea 
och Cooney (2007) indikerar att vården på äldreboenden nödvändigtvis måste byggas 
upp lika mycket kring livskvalitet som vårdkvalitet. Det optimala för ökad livskvalitet 
är om vårdtagarnas liv på boendet kan utformas så likt som möjligt som det liv de skulle 
leva om de bodde kvar hemma (McCormack, 2001). Detta kräver en flexibilitet i 
organisationen samt rutiner som säkerställer att vårdtagarens rutiner och önskemål i 
hemmiljön försöks efterliknas. Detta skulle dock i sin tur bidra till en ökad livskvalitet, 
värdighet och upplevelse av självständighet.  
 
Det är anmärkningsvärt att brukarna bara skiljer sig från personalgrupperna på två av 
variablerna (lägre än vårdpersonal i variabeln upplevd kvalitet av integritet samt högre 
än samtliga personalgrupper i variabeln upplevd kvalitet av självständighet). Det skulle 
kunna bero på att personalen i organisationen har en god uppfattning om vad brukarna 
tycker om sin vårdsituation. En annan anledning till att det inte finns fler skillnader 
skulle kunna vara att gruppen Brukare hade en väldigt stor spridning i sina svar samt att 
den gruppen var väldigt liten i förhållande till det totala antalet brukare i kommunen.  
 
Problematisering  
Försök har gjorts för att stärka validiteten i denna studie. Vid utformandet av enkäter 
har tidigare forskning tagits i beaktande. Wilde et al. har tagit fram enkäter utifrån deras 
modell (se figur 1.), Kvalitet ur Patientens Perspektiv (KUPP) som bygger på både 
kvalitativt och kvantitativt angreppssätt (Wilde et al. 2001). Sixma et al. (2000, 1998) 
har på ett liknande sätt tagit fram enkäter för undersökningar av vårdkvalitet, och precis 
som enkäterna från Wilde et al. (2001), innehåller de dimensioner av upplevd kvalitet 
samt subjektiv betydelse.   
 
Tidigare forskning har också tagits i beaktande då beslut fattades om att ha ett flertal 
grupper med i studien. I en studie av Hasson och Arnetz (2010) drogs slutsatsen att 
samtidig mätning av vårdpersonals, vårdmottagares samt anhörigas upplevelse av 
vårdkvalitet kan ge en bred uppfattning av en organisations styrkor och begränsningar. 
Shannon, Mitchell och Cain (2002) menar i en studie om upplevd vårdkvalitet inom 
intensivvård att studier som handlar om just vårdkvalitet behöver ha med fler perspektiv 
en enbart vårdpersonalens uppfattningar eller enbart patienters uppfattningar då de olika 
grupperna hade signifikant olika skattningar.  
 
Vid utformandet av frågor samt frågeområden så har främst två källor används; SCB:s 
brukarundersökning för äldreboenden samt socialstyrelsens Äldreguide. SCB:s 
brukarundersökningar handlar bl.a. om vad äldre personer tycker om det äldreboende de 
bor på. Områdena som undersöks i deras enkät är (kursiverat de områden som tagits 
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med i denna studie): Information, bemötande, inflytande, trygghet, 
hjälpens/omvårdnadens omfattning, maten, städning/tvätt/dusch, vårdinsatser, social 
samvaro och aktiviteter, hjälpens/omvårdnadens utförande, boendemiljön, 
hjälpen/omvårdnaden i sin helhet (SCB:s hemsida, 2010). Socialstyrelsens 
undersökning av äldreomsorgen i kommunerna har resulterat i Äldreguiden. De 
områden som de undersöker är (kursiverat de områden som tagits med i denna studie): 
tillgänglighet, delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat, 
närståendestöd, läkarmedverkan, ledning samt information (Socialstyrelsens hemsida, 
2010). 
 
Viktigt att nämna är att brukarantalet i studien är lågt. Då studien utformades fanns fler 
som kunde delta men då den genomfördes fanns endast tretton personer tillgängliga. De 
brukare som deltog kan ej anses som representativa för brukarpopulationen i stort då 
deltagarna var de som bedömdes som mest självständiga och som ansågs kunna tala för 
sig själva. Flertalet av brukarna inom både äldre- och handikappomsorg hade alltså 
betydligt större svårigheter än deltagande brukare i denna studie. Enligt personalen hade 
de så stora svårigheter att de ej kunde uttrycka sina behov och önskemål p.g.a. till 
exempel demens eller annan funktionsnedsättning. Detta uttryckte personalen både 
muntligt och skriftligt vara ett problem då de skulle sätta sig in i brukarnas situation och 
svara utifrån deras upplevelse. Det som en enskild brukare önskar och har behov av 
skiljer sig från en annan (Imborn & Åsbrink, 2008). Detta bekräftades av personalen då 
de ansåg att brukarnas individuella skillnader i problematik och personlighet gjorde det 
svårt att generalisera och bedöma dem som grupp. Ytterligare en svaghet är att 
deltagarna i studien inte har blivit slumpvis utvalda. Urvalet har istället baserats på 
tillgänglighet och lämplighet. 
 
Då studien utformades var planen att de äldre brukarna självständigt skulle fylla i 
enkäten på sina rum med författarna närvarande. Det visade sig att detta inte var möjligt 
då brukarna hade stora svårigheter och det bedömdes inte etiskt riktigt att låta dem göra 
det på egen hand. Det bedömdes vara mer skonsamt och etiskt riktigt att författarna läste 
frågorna och svarsalternativen högt och att de därefter fick ge sina svar. Det fanns även 
tillfällen då de ej angav något av svarsalternativen vilket gjorde att författarna tolkade 
svaret till ett av alternativen i enkäten. I beaktande bör också hållas att flera av dem 
hade kognitiva nedsättningar och/eller problem med syn och hörseln. Minst nio av 
brukarna har fått hjälp att fylla i enkäterna och därmed har data från denna grupp blivit 
påverkat av författarnas tolkningar och referensramar. 
 
Något som kan ses som ett problem för reliabiliteten är frågan om att undersöknings-
deltagare skattar något som väldigt viktigt enkom för att det frågas om det trots att det 
kanske inte är något som det i vanliga fall ägnas tid åt att tänka på. T.ex. har en brukare 
kanske inte tidigare tänkt på vikten av att ha en egen spis. Då det hela aktualiseras och 
frågan om detta är av betydelse ställs så kanske brukaren kommer fram till att han eller 
hon tycker att det är mycket viktigare än innan frågan ställdes. 
 
För framtida studier är det viktigt att ta reda på vilken funktionsnivå som brukar-
deltagarna befinner sig på för att kunna utforma instrument och datainsamlingsmetod 
efter deras förmåga. En pilotstudie inför en större studie skulle kunna ge information 
om huruvida ett instrument är passande för verksamheten eller inte. Vår upplevelse är 
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att enkäten i denna studie hade för många svarsalternativ samt att brukarna hade svårt 
att förhålla sig till de två olika delskalorna. Enkäten skulle behöva förenklas för att 
brukarna i denna verksamhet i större utsträckning ska kunna fylla i den självständigt.  
 
Vi har valt att inte skilja på verksamheterna inom ÄO och HO trots de många 
olikheterna i brukarnas problematik och verksamheternas utformning. Framtida studier 
med större deltagarantal skulle kunna ge en mer detaljerad bild av hur det ser ut inom 
enskilda avdelningar vilket i sin tur kanske skulle kunna göra det lättare att göra 
förbättrande interventioner inom just den enheten.  
 
Försörjningsbördan på den arbetsföra befolkningen kommer att öka i framtiden då 
andelen äldre ökar. Vårdorganisationerna måste leverera kostnadseffektiv vård- och 
omsorg i kombination med god kvalitet. Då det visat sig att vårdpersonals 
arbetstillfredsställelse kan förutsägas genom patienternas upplevelse av vårdkvalitet 
(Chang, 2009), kan vårdkvalitet ur patientperspektivet därför vara en oerhört viktig 
faktor att ta i beaktande. Detta eftersom både organisationer och samhället i stort kan 
spara pengar på att personalen är frisk och är tillfreds med sitt arbete. 
 
Viktigt att poängtera är att studien inte visar på hur samstämmigheten har uppstått eller 
om den indikerade samstämmigheten beror på att instrumentet har missat skillnader. Vi 
kan heller inte säga om personalens relativt samstämmiga bild stämmer överens med 
samtliga brukares upplevelser då den senare gruppen inte är representativt och antalet 
deltagare är lågt. Med större representativitet i brukargruppen skulle det vara lättare att 
uttala sig om skillnader och likheter mellan personal och brukare. Det skulle i sin tur 
göra det lättare att spekulera kring huruvida personalen faktiskt har en adekvat 
föreställning av brukarnas upplevelser. Resultat från en sådan studie skulle kunna ge 
organisationen indikationer på huruvida resurser fördelas kostnadseffektivt.  
 
Sammanfattningsvis råder det i materialet i stort en hög samstämmighet mellan 
personalgrupperna i organisationen vad gäller hur de tror brukarna upplever, värdesätter 
och prioriterar vårdkvaliteten. Denna samstämmighet möjliggör att organisationens 
olika delar kan arbeta i samma riktning i det framtida kvalitetsarbetet. Vi vill dock 
poängtera att upplevelserna av kvalitet formas av vilka brukare som för tillfället ingår i 
verksamheten och att dessa hela tiden är föränderliga. Därför är det av största vikt att 
kvalitetsarbeten i vårdorganisationer ständigt uppdateras och fortskrider.  
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