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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Genombrottsmetoden är en modell för förbättringsarbete som används inom 
bland annat äldreomsorgen. I stadsdelen Hässelby-Vällingby har metoden använts som 
en del i ett projekt för att förbättra kvaliteten på mat och måltider inom äldreomsorgen. 
Eftersom undernäring är vanligt förekommande hos äldre är det viktigt att utvärdera 
metoder som syftar till att förbättra matsituationen för de äldre. Förhoppningen är att 
denna studie kan öka kunskapen om hur personalen upplevt arbetet med metoden.  
Syfte Syftet med studien är att utforska personalens upplevelser av att arbeta med 
Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby.  
Metod Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med anställda inom äldreomsorgen i 
Hässelby-Vällingby. Till hjälp vid intervjun användes en halvstrukturerad frågeguide. 
Analys utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat Personalen har upplevt både fördelar och nackdelar med metoden. De har varit 
nöjda med lärandeseminarier som de upplevt gett både kunskap och motivation. De har 
också uppskattat stödet från chefer och ledare under arbetet med metoden. Vissa 
svårigheter har dock upplevts gällande tidsbrist och bristande motivation från övrig 
personal. Förändringar och förbättringar av matsituationen har uppstått som ett 
resultat av arbetet med metoden. Exempelvis har nya rutiner lett till ökad gemenskap, 
ökad valfrihet och förkortad nattfasta för vårdtagarna. 
Slutsats Personalen upplevde att Genombrottsmetoden var användbar och utvecklade 
deras arbetsätt. Det vore önskvärt att undersöka i vilken omfattning de äldres 
nutritionsstatus påverkas av Genombrottsmetodens förändringsarbete, eftersom det 
kan öka personalens motivation.  För att minska upplevda svårigheter med metoden är 
det viktigt att personalen får stöd och resurser från ledare och chefer. Det är också 
betydelsefullt att motivera övrig personal för att öka chansen för bestående 
förändringar.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background The Breakthrough Series is a model for improving work in areas such as 
elder care. In the city district Hässelby-Vällingby the method has been used as a part of a 
project designed to improve the quality of food and meals in elderly care. It is important 
to evaluate methods used to improve the food situation of the elderly since malnutrition 
is common within this group. This study hopes to increase knowledge of the employee’s 
experiences working with the method.  
Objective The purpose of this study was to explore the employee’s experiences working 
with the Breakthrough Series in the elder care in Hässelby-Vällingby.  
Method Four qualitative interviews were conducted with employees in elderly care in 
Hässelby-Vällingby. For support during the interviews a questionnaire consisting of a 
semi structured part was used. Analysis was conducted using qualitative content 
analysis.  
Results The employees have experienced both advantages and disadvantages of the 
method. They were pleased with the learning seminars that they felt gave them both 
knowledge and motivation. They appreciated support from leaders in the process of the 
method. However time constraints and lack of motivation by the other employees were 
experienced as difficulties. Changes and improvements of the food situation have arisen 
as a result of the work with the method. For example, the new procedures led to greater 
social interaction, greater freedom of choice and shorter overnight fast for the elderly.  
Conclusion The employees felt that the Breakthrough Series was useful and developed 
their working methods. It would be desirable to explore to which extent the nutritional 
status of the elderly is affected by the method, since it can increase the employee’s 
motivation. To reduce the perceived difficulties with the method it is important with 
support for the employees. It is also necessary to motivate other personnel to increase 
the chance for a lasting change.  
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1 BAKGRUND 
 

Genombrottsmetoden är en modell för förbättringsarbete som bygger på att minska 
gapet mellan kunskap och praxis, mellan det vi vet och det vi gör (1). Metoden har sin 
förebild i Breakthrough Series som utvecklades av The Institute for Health Care 
Improvement (IHI) i Boston, USA (2). Genombrottsmetoden innebär att de som arbetar 
direkt med vårdtagare urskiljer vad som behöver förbättras och i liten skala, genom 
tydliga och mätbara mål, testar förändringar (3) . Resultaten analyseras och 
dokumenteras och i de fall där förbättringar skett kan kunskapen användas för att 
utveckla nya arbetssätt. Ett genombrott har ägt rum. Ett redskap i arbetet med 
Genombrottsmetoden är PDSA-cykeln (figur 1). PDSA står för plan-do-study-act, det vill 
säga planera-utföra-studera-handla. Cykeln är tänkt att fungera om och om igen. I den 
första fasen har man börjat planera för att lösa ett problem som har identifierats i 
verksamheten. När planeringen är klar inleds andra fasen där lösningen på problemet 
genomförs. I den tredje fasen studeras effekterna av den lösning som genomförts och i 
den sista och fjärde fasen agerar man så att inte samma problem ska uppstå en gång till.  
 

 
 

Figur 1. PDSA-cykeln. Källa: Saferpak.com (4) 
 

Genombrottsmetoden har anpassats till svenska förhållanden och introducerades av 
Landstingsförbundet 1997(1). I Sverige har metoden använts i samtliga regioner och 
landsting för att förbättra äldre-, palliativ-, diabetes-, cancer- och demensvård.  
 

Äldre som bor på äldreboenden löper en stor risk för malnutrition, då sjukdomar, hög 
ålder och otillräckliga matrutiner på boenden samspelar (5, 6).  Även hos hemmaboende 
äldre som behöver hjälp i form av hemtjänst eller liknande är malnutrition ett vanligt 
problem. Det är således viktigt att förebygga och häva malnutrition och dess 
bakomliggande orsaker inom äldreomsorgen. Med hjälp av Genombrottsmetoden kan 
förändringar av exempelvis måltidssituation, sittställning, tand- och munhälsa och 
sociala aktiviteter ge stora förbättringar av såväl nutritionstillstånd som livskvalitet för 
de äldre (5, 7). Förändringarna är ofta små och kan till exempel vara att servera extra 
mellanmål, anpassa bordsplacering individuellt, använda färgade tallrikar eller baka 
tillsammans med de äldre (8).  
 
I Hässelby-Vällingby har projektet ”Bättre kvalitet på mat och måltider” pågått sedan 
januari 2010 (projektledare Eva Rise). Som en del av projektet har 
Genombrottsmetoden använts av personal från en hemtjänstgrupp, en avdelning på ett 
äldreboende och ett servicehus (där vårdtagarna bor i egna lägenheter). Personalen 
började arbeta med Genombrottsmetoden i februari 2011.  Ett visst antal anställda från 
varje arbetsplats deltog i lärandeseminarier med föreläsningar om bland annat 
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Genombrottsmetoden, sarkopeni (muskelförlust vid sjukdom och åldrande)och 
brukarens makt. Under lärandeseminarierna har de gemensamt tagit fram mål för sina 
verksamheter som arbetet med Genombrottsmetoden sedan utgått ifrån. Mellan 
lärandeseminarierna har de anställda arbetat i team med representanter för enheten 
och implementerat förändringar på sina egna arbetsplatser med hjälp av bland annat 
PDSA-cykeln. Den övriga personalen som inte närvarat vid lärandeseminarierna fick 
information om Genombrottsmetoden från de som deltagit.  
 

Denna studie är ett samarbete med stadsdelförvaltningen i Hässelby-Vällingby och 
kommer vara en del i utvärderingen av projektet ”Bättre kvalitet på mat och måltider” 
när det avslutas i slutet av 2011. Ännu finns ingen kunskap om hur personalen i 
Hässelby-Vällingby har upplevt arbetet med Genombrottsmetoden. 
 

2 SYFTE 
 

Syftet med studien är att utforska personalens upplevelser av att arbeta med 
Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby.  
 

3 METOD 
 
En kvalitativ metod valdes eftersom kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda när 
tankar och upplevelser ska utforskas (9).  
 

3.1 URVAL OCH REKRYTERING 
 
Fyra stycken intervjuer genomfördes i augusti 2011. Rekryteringen av informanter 
skedde med hjälp av den ansvariga projektledaren i Hässelby-Vällingby samt 
samordnare eller chef på respektive arbetsplats. Projektledaren mejlade först till 
cheferna och samordnarna och informerade dem om studien. De kontaktade sedan sin 
personal, tog reda på vilka som var intresserade och tid bokades med dessa. 
Projektledaren fick ej kunskap om vilka anställda som intervjuades.  
 
De fyra informanterna värvades från de tre arbetsplatser som arbetat med 
Genombrottsmetoden, det vill säga en hemtjänstgrupp, ett servicehus och en avdelning 
på ett äldreboende. För att kunna utforska och få en djupare förståelse för upplevelser 
av samma situation rekryterades två av informanterna från samma arbetsplats. 
Förfrågning gjordes till samtliga arbetsplatser men det var endast på en arbetsplats som 
två informanter var tillgängliga. Samtliga informanter hade arbetat med 
Genombrottsmetoden lika länge och närvarat vid de lärandeseminarier som hållits. 
 
En viss heterogenicitet uppnåddes genom att informanternas arbetsform, arbetsplats, 
kön och ålder varierade något. Dock lades ingen vikt vid heterogenicitet och inga 
exkluderande kriterier användes vid rekryteringen av informanter då endast ett fåtal 
anställda hade möjlighet att delta i studien.  
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3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad frågeguide med ett antal huvudfrågor 
och följdfrågor som utgångspunkt (Bilaga 1). Följdfrågorna fungerade som ett 
hjälpmedel och en följdfråga ställdes endast om inte informanten själv redan besvarat 
denna fråga. Vid behov gjordes förtydliganden eller förklaringar av frågorna under 
intervjuerna.  Inför intervjuerna gick projektledaren och författaren igenom frågeguiden 
tillsammans och två frågor lades till. Frågorna lästes även av flera oberoende personer 
för att upptäcka felaktigheter men inget påträffades.  
 
Intervjuerna utfördes i avskilda mötesrum på de arbetsplatser där informanterna 
arbetade. Inför intervjun informerades informanten om att allt som sades var 
konfidentiellt och att endast författaren skulle komma att ha tillgång till materialet. 
Informanten meddelades även om rättigheten att när som helst avbryta intervjun och 
fick ta ställning till om inspelning av samtalet kunde ske eller ej . Samtliga informanter 
tillät inspelning och det skedde med hjälp av en inspelningsbar telefon. Intervjuerna 
varade i cirka 30-40 minuter.  
 

3.3 ANALYS 
 

Efter varje genomförd intervju lyssnade författaren igenom intervjun och 
transkriberade ordagrant. Skratt, pauser och dylikt markerades genom hakparenteser 
för att inte något skulle förbises under analysen. När samtliga intervjuer var 
transkriberade kodades de och analysen skedde sedan med kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (10). De transkriberade intervjuerna lästes igenom noga 
vid flera tillfällen innan meningsbärande enheter som var relevanta för studiens syfte 
plockades ut (Bilaga 2). De meningsbärande enheterna kondenserades sedan med avsikt 
att korta ned texten men behålla det centrala budskapet. De kondenserade 
meningsenheterna kunde därefter kodas och delas in i kategorier. Koderna och 
kategorierna kom att ändras under arbetets gång. Exempelvis passade en del 
kondenserade meningsenheter in under flera koder varpå några av dem slogs ihop och 
omarbetades. En del av kategorierna återfinns som rubriker i resultatdelen och för att 
styrka resultaten har citat från de transkriberade intervjuerna använts.  
 
Under hela analysprocessen reflekterade författaren över sin förförståelse och hade i 
åtanke att förförståelsen kunde påverka analysen.  
 

4 RESULTAT 
 

De fyra informanternas yrkestitlar var vårdbiträde respektive undersköterska. 
Arbetslivserfarenheten sträckte sig från två till 27 år. Båda könen fanns representerade 
hos informanterna. De representerade alla arbetsplatser som arbetat med 
Genombrottsmetoden och två av dem arbetade i samma arbetslag.  
 

4.1 PERSONALENS ARBETE MED GENOMBROTTSMETODEN 
 
Personalen i Hässelby-Vällingby har haft olika målsättningar i sitt arbete med 
Genombrottsmetoden och har därför kommit att prova olika tester och förändringar. 
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Alla beskriver Genombrottsmetoden som ett förändringsarbete där de små 
förändringarna är i fokus. En informant förklarade att det är enklare att genomföra 
mindre tester av små förändringar eftersom det annars blir för stort och svårt att 
överblicka. 
 
Samtliga informanter beskrev att de arbetade med Genombrottsmetoden tillsammans i 
mindre grupper. Ofta träffades dessa grupper cirka en gång i veckan och diskuterade och 
utbytte idéer med varandra. I början av arbetet med metoden utgick man ofta från det 
som tagits upp och diskuterats på lärandeseminarierna. Man använde sig även utav de 
exempel som fanns i materialet om Genombrottsmetoden. Med tiden kom deltagarna att 
bli mer säkra på hur de skulle använda metoden och blev mer påhittiga i sina val av 
förändringar och förbättringar och hur dessa skulle testas. En informant beskrev hur 
gruppen i början upplevde att testerna inte fungerade, då de ansåg sig ha en alltför 
annorlunda arbetsmiljö. Senare insåg de att de kunde förändra testerna så de passade 
även på deras arbetsplats.  
 
”Man försöker även se till vad vi kan, vad vi har möjlighet till… allt funkar ju inte eftersom 
testerna de har gjort har varit på gruppboenden och det är inte samma sak… men nu 
försöker vi modifiera och anpassa.”  

- Informant 1 
 
Efter att den mindre gruppen beslutat vilka tester och förändringar som skulle 
genomföras informerades resten av personalen på arbetsplatsen. Detta kunde ske både 
genom e-post, personalmöten och morgonsamlingar. När alla i personalen var upplysta 
om vad som skulle göras utfördes testen under en bestämd period, ofta en till två veckor. 
Efter testernas genomförande analyserades materialet och ibland kunde förändringar 
och nya arbetssätt införas.  
 

Arbetet med Genombrottsmetoden i Hässelby-Vällingby ingick i projektet ”Bättre 
kvalitet på mat och måltider” och de flesta tester kom att kretsa kring matsituationen. På 
serviceboendet hade de anställda fokuserat på att förkorta nattfastan, genom att erbjuda 
exempelvis nypon- och blåbärssoppa istället för vatten när vårdtagarna tog sina 
mediciner på morgonen och kvällen. Inför testet gjorde personalen en mätning av hur 
nattfastan såg ut för tillfället. Vid analys av resultaten kunde de sedan se hos vilka 
vårdtagare som nattfastan förkortades. Vidare arbetade personalen på denna 
arbetsplats med att öka vårdtagarnas valfrihet och lät dem bland annat önska maträtter, 
välja mellan flera pålägg på smörgåsar och erbjöd dem mer flexibla tider att äta på.  
 
”Man försöker att inte gå för tidigt heller för det… de äter lunch ett och så fikar de kanske 
vid två, då är de inte hungriga och vill ha middag vid fyra, fem. Så man försöker att gå 
senare och erbjuda någonting istället” 

- Informant 1 
 
Personalen genomförde även ett test där de ordnade en gemensam frukoststund för 
vårdtagarna för att öka gemenskapen. Även på avdelningen på äldreboendet arbetade 
personalen med att öka gemenskapen, då främst genom att anpassa placeringen vid 
måltider och aktivt arbeta för att ha en lugn måltidssituation. En informant på 
äldreboendet beskrev hur de tidigare uträttat mycket sysslor under måltiderna, som att 
diska, ta ut sopor och förebereda andra måltider i köket.  
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”Förut tänkte man inte på det med disken och plocka och sådär runt omkring, att det 
kunde störa de boende. Man tänkte bara på tiden, att vi ska göra det och det och den ska 
gå och så. Men nu tänker vi på att vi ska vara lugna och sitter ned med de boende. Ibland 
undrar man varför vi inte tänkt på det förut… när jag äter hemma hos mig vill jag ju ha 
lugn och ro, så varför då inte de? De bor ju här.” 

- Informant 2 
 
Personalen upplever en ökad medvetenhet kring yttre påverkan av vårdtagarnas 
måltidssituation och även hur vårdtagarna påverkar varandra. Personalen har därför 
testat olika placeringar vid måltiderna och försökt anpassa utifrån vårdtagarnas behov. 
Till exempel placerades de i större behov av hjälp bredvid någon i personalen medan de 
som klarade sig på egen hand fick sitta tillsammans. Personalen upplevde att 
vårdtagarna på så vis kunde hjälpa varandra och även få ökad trivsel och umgänge. På 
boendet har man även till följd av Genombrottsmetoden börjat servera ett mellanmål 
mellan lunch och frukost.  
 
Arbetslaget inom hemtjänsten har genomfört många olika tester men främst 
koncentrerat sig att erbjuda hemlagad mat till de vårdtagare som vill. För de som hellre 
vill ha matlåda har personalen piffat upp matlådan och försökt öka aptiten genom att till 
exempel duka fint, skilja på vardag och helg och erbjuda efterrätter. De har även 
arrangerat fester och fikastunder för vårdtagarna.  
 
”Vi har haft mycket att vi försöker göra fina dukningar… om vi har någon skillnad på 
vardag och helg, t.ex. att man lagar något extra gott till helgen, dukar lite finare, tar fram 
finporslin, har kanske ett vinglas, fina servetter…” 

- Informant 3 
 

4.2 GENOMBROTTSMETODEN UR PERSONALENS SYNVINKEL 
 

Samtliga informanter upplevde att arbetet med Genombrottsmetoden var nyttigt och att 
metoden utvecklat deras arbete. Något samtliga informanter var mycket nöjda med var 
lärandeseminarierna. De var omtyckta på grund av den kunskap och information de gett 
men även för att deltagarna känt sig peppade och motiverade. Informanterna delade 
känslan av att deltagarna inspirerat varandra.  
 
”De [lärandeseminarierna] har varit bra, de har varit givande… det har varit intressant att 
höra hur andra har haft, hur det gått för dem… och då kan man ju se det som… man 
kanske tycker att vi har ju inte gjort så mycket men vi har ju ändå kommit väldigt långt… 
så man blir lite peppad och så.” 

- Informant 1 
 

En informant tyckte även att de personer som föreläste och informerade om metoden 
fungerade som motivation. Motivationen upplevde informanterna saknades hos de 
övriga i personalen och informanterna tror att det kan bero på att den övriga personalen 
inte var med på lärandeseminarierna.  
 
”Och sen tror jag också att det kanske blir så här, att vi som får gå på det här, vi blir 
jättepeppade och vill sätta igång på en gång… och det är väl det som resten utav 
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arbetsgruppen inte får ta del av. Och det tror jag liksom, att där kan det också bli lite 
skillnad… nu säger jag inte att det behöver vara så men jag kan tänka mig att om alla hade 
fått höra och blivit lite mer peppade hade det gått bättre.” 

- Informant 4 
 
Den bristande motivationen hos den övriga personalen var något som alla informanter 
pratade om och det upplevdes som ett stort problem hos en informant. Denna informant 
kände att samarbetet inte alls fungerat under arbetet med Genombrottsmetoden. 
Informanten ansåg sig ha gjort allt i sin makt för att informera och inspirera de andra i 
personalen. Bland annat hade personalen tillfrågats om förslag på förändringar och 
tester att genomföra. När inget förslag kom in beskrev informanten en känsla av 
uppgivenhet och besvikelse. Denna känsla förstärktes ytterligare när tester inte blev 
korrekt genomförda och övrig personal kom med negativa kommentarer angående 
testerna och metoden.  
 
”När man ska ta ner de där lapparna och så är de inte ifyllda rätt liksom, eller man har 
bara skitit i att fylla i… visst, det kan ju naturligtvis inträffa någonting, t.ex. en eftermiddag 
att det är mycket… men det har varit rätt mycket tycker jag. Så jag upplever ju att ja, folk 
är inte med på tåget… och då känner man ju lite sådär… så vi sa, en annan tjej som är med 
i det här, vi sa faktiskt igår att det känns lite motigt.” 

- Informant 4 
 
En annan informant som arbetade på samma arbetsplats hade dock en annorlunda 
uppfattning angående den övriga personalens delaktighet. Denna informant tyckte att 
samarbetet på det stora hela fungerat väl, speciellt med tiden då de alla blivit mer säkra 
på metoden och förstått bättre hur testerna skulle utformas. Denna informant menade 
att det endast var i undantagsfall som det inte fungerat och att det då berodde på 
misstag eller tidsbrist. På de två andra arbetsplatserna upplevde man en del svårigheter 
med bristande respons från övrig personal. En informant förklarade att det i början varit 
svårt att komma in i metoden och att det blev en del missförstånd, både hos dem som 
varit på lärandeseminarier och hos den övriga personalen. Med tiden så tyckte man att 
detta blev bättre och att gensvaret ökade.  
 
En annan svårighet som flera av informanterna påpekade var tidsbristen. Metoden 
upplevdes som tidskrävande och emellanåt stressig. Det kunde vara svårt att få ihop 
tiden som behövdes för att planera och genomföra testerna. Ofta hade de olika 
deltagarna scheman med varierande arbetstider och speciellt under sommaren och 
semestertider var det svårt att upprätthålla regelbundna möten och tester. På två av 
arbetsplatserna hade andra projekt pågått samtidigt som projektet med 
Genombrottsmetoden vilket upplevdes som hektiskt.  
 
Det var också mycket som upplevdes som positivt och bra med metoden. En informant 
ansåg att tidigare försök till förändring ofta började bra men sedan föll mellan stolarna. 
Denna informant upplevde att förändringsarbetet fungerade bättre med 
Genombrottsmetoden eftersom man planerade och satte upp realistiska och 
genomförbara mål innan man påbörjade ett test.  
 
”Den [metoden] ger en verktyg för att komma vidare från tanke till handling” 

- Informant 3 
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Det verktyg som flera av informanterna lyfte fram som bra och användbart var PDSA-
cykeln. En informant beskrev att cykeln var användbar eftersom man hela tiden hade 
koll på vart man befann sig i processen och vad som behövde göras härnäst. En annan 
informant uppskattade de exempel som kom med materialet om PDSA-cykeln eftersom 
det gav inspiration och idéer. Något annat som flera informanter framhävde som positivt 
var att metoden tog fasta på att det är personalen som har kunskapen. Informanterna 
gillade att det var de som fick komma med idéer och upplevde att det ofta var lärorikt 
och roligt med gruppdiskussioner under arbetet med metoden. Slutligen underströk en 
informant att det bästa med metoden var att arbetet förändrades till det bättre och att 
verksamheten inte körde på i samma gamla hjulspår. Flera av informanterna upplevde 
att de och deras kollegor hade fått en ökad medvetenhet och kunskap kring kost och att 
de små förändringarna de genomfört gjort stor skillnad för matsituationen.  
 
4.2.1 REAKTIONER FRÅN DE BOENDE 
 

Enligt informanterna har vårdtagarna reagerat på vissa tester. Ibland har de varit 
misstänksamma och undrat vad personalen hållt på med, men efter förklaring från de 
anställda har de överlag varit positiva. De nya rutinerna med exempelvis nyponsoppa till 
medicinerna har uppskattats och även den lite finare dukningen, efterrätter, ökad 
valfrihet och bättre gemenskap vid måltider har lyfts fram som omtyckta förändringar 
av vårdtagarna. Personalen har upplevt att dessa förändringar har ökat matlust och aptit 
hos flera av de äldre.  
 
Vid en del tester hade informanterna förväntat sig mer positiva resultat än vad de fick. 
Så var fallet hos hemtjänstgruppen där de anställda testade att erbjuda vårdtagarna 
hemlagad mat. Informanten förklarade att det för några vårdtagare inte verkade spela 
någon roll om maten var hemlagad av personalen eller kom i matlåda och värmdes upp. 
Informanten ansåg att det troligen berodde på att dessa personer var ganska 
självständiga och gillade friheten matlådorna innebar. Dessa vårdtagare hade dessutom 
en god aptit från början och hade inte lika stort behov av extra kryddning eller 
anpassade måltider.  
  
4.2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN FRAMGÅNGSRIK METOD 
 

Samtliga informanter lyfter fram att det är viktigt att få tid till arbetet med 
Genombrottsmetoden. Det tar tid både att komma in i metoden och att förbereda, 
genomföra och utvärdera tester. En informant menar att det krävs att man avsätter tid 
för arbetet och fokuserar på en sak i taget. Detta var något som informanten upplevde 
förbättrades under arbetets gång.  
 
”Det var väl lite stressigt i början innan man insåg att nämen det här är viktigt… man 
insåg efter en stund själv, att det här funkar inte… jag måste delegera arbetet och sätta 
mig ner och ta tiden för det här mötet nu” 

- Informant 1 
-  

Något annat som alla informanter var överens om, är hur viktigt det är att alla i 
arbetslaget deltar. Många av de svårigheter som upplevts hade berott på att 
delaktigheten och engagemanget från övrig personal emellanåt var lågt. Förutom 
medverkan från personalen upplevdes stöd och hjälp från chefen som en viktig faktor 
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för att metoden skulle fungera. Flera deltagare lyfte fram sina chefer och var mycket 
nöjda med det stöd de fått. En informant förklarade att det var skönt att veta att chefen 
stod bakom dem och att de inte behövde kämpa i motvind.  
 
4.2.3 DET FORTSATTA ARBETET 
 
Alla deltagare i studien beskriver att arbetet med Genombrottsmetoden stannade av lite 
under sommaren på grund av semester och svårigheter att få tid för möten och 
planering av arbetet. Samtliga deltagare hade förhoppningar om att arbetet skulle 
komma igång igen under hösten. Huruvida de tror att arbetet med Genombrottsmetoden 
kommer att fortsätta även efter projektets slut varierar. En informant känner sig trött på 
projekt och vill inte vara med i något alls den närmsta tiden. En annan informant 
upplevde att responsen från övrig personal var bristfällig och att arbetets eventuella 
fortsättning beror på om detta förbättras eller ej. Informanten känner inte att det är värt 
att lägga tid och kraft på arbetet med metoden om inte resten av arbetsgruppen är 
delaktiga.  
 
Två informanter uppger att de vill fortsätta arbeta med Genombrottsmetoden och de 
tror att arbetet kommer att fortsätta även när projektet är slut. De menar att det finns 
små saker som de kommer att ta med sig och som är enkla och användbara även i 
framtiden. En av dem uttrycker en förhoppning om att utvidga Genombrottsarbetet i 
framtiden och inte enbart rikta in sig på mat och måltider. Den andra informanten 
menar att det finns en del kvar att jobba med och säger;  
 
”Det har ju blivit bra men det kan bli ännu bättre.” 

- Informant 2 
 

5 DISKUSSION 
 

5.1 METODDISKUSSION 
 

Intervjuerna var semistrukturerade med en öppen frågeguide. Det bidrog till att 
samtalen styrdes av informanterna samt att författarens förförståelse inte påverkade 
resultatet. Eventuellt hade en pilotstudie kunnat gynna utformningen av frågeguiden 
men på grund av den begränsade tidsrymden för studien var det inte möjligt att 
genomföra. 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats för att underlätta för 
informanterna att gå ifrån sitt arbete. Det kan ha påverkat informanterna och 
konfidentialiteten. För att minska denna risk blev informanterna tillfrågade om vart de 
ville genomföra intervjuerna och de genomfördes i avskilda mötesrum. Inga namn eller 
kön nämns i arbetet för att skydda informanternas identitet och när uppsatsen var 
godkänd förstördes inspelningar och transkriberingar. Att intervjuerna genomfördes 
personligen med samtliga informanter tros ha bidragit till en mer tillförlitlig tolkning än 
om intervjuerna hade genomförts på förslagsvis telefon. Vid de personliga intervjuerna 
kunde kroppsspråk och minspel hos informanterna observeras och vid behov kunde 
författaren förtydliga eller utveckla frågorna. Det är troligt att detta var lättare i ett 
personligt möte med informanten. En nackdel med intervjuer är att informanten inte 
kan vara anonym för den som intervjuar. Det är möjligt att detta påverkade 
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informanternas bekvämlighet i situationen. Informanterna visste även att författaren 
var en dietiststudent. Informanterna kan ha påverkats till att svara som de trodde att de 
borde eller till vad de trodde att författaren ville ha svar på.  Att författaren genomfört 
studien och intervjuerna på egen hand kan ha påverkat resultatet.  Det kan ha bidragit 
till en viss dynamik mellan intervjuaren och informanten, som kan ha fungerat både 
hämmande och givande för intervjun. Det är möjligt att viss information förbisågs under 
samtalet eller att författaren missade att ställa relevanta följdfrågor, vilket eventuellt 
inte hade skett om ytterligare en person närvarat vid intervjuerna. Författaren försökte 
minska risken för detta genom att vara uppmärksam och ställa frågor om något var 
oklart under intervjuerna. På så vis ökade författaren sin förståelse och kunde ställa fler 
relevanta följdfrågor om det informanten berättade. Även analysprocessen hade kunnat 
gynnas av att en till person läst och tolkat intervjuerna då andra infallsvinklar hade 
kunnat dyka upp. Författaren reflekterade över detta och försökte i möjligaste mån att 
inta ett fågelperspektiv och se materialet ur olika vinklar.  
 
Överförbarheten kan ha påverkats av flera faktorer. Studien är baserad på ett 
uppsatsförslag från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och ansvarig projektledare 
för Genombrottsmetoden inom stadsdelsförvaltningen har varit involverad i förarbetet 
av studien. Chefer eller samordnare hjälpte till vid rekryteringen av informanter och vet 
vilka som intervjuades. För minska risken för att detta skulle påverka informanterna 
togs beslutet att projektledaren inte skulle veta vilka som intervjuades. Att cheferna 
eller samordnarna visste vilka som intervjuades var en nackdel som var svår att komma 
runt och lösa inom den begränsade tidsramen för studien. Cheferna och samordnarna 
har dock inte varit lika involverade i projektet som projektledaren och därför ansågs det 
viktigast att projektledaren inte fick kunskap om vilka som intervjuades.  Det är möjligt 
att de informanter som medverkade i intervjuerna var mer positivt eller mer negativt 
inställda till Genombrottsmetoden jämfört med andra anställda. Antalet informanter 
som intervjuades berodde på studiens storlek, tidaspekten för studien samt tillgängliga 
informanter.  För att hinna med rekrytering, intervju och analys samt författande av 
uppsatsen var det inte möjligt att nå teoretisk mättnad (9) utan antalet informanter fick 
begränsas till fyra stycken. Urvalet bestod av anställda inom en specifik stadsdel vilket 
gör att arbetskultur och politiskt klimat kan skilja sig mot andra stadsdelar och 
kommuner. Till fördel var dock spridningen av såväl ålder, kön, arbete och 
arbetslivserfarenhet hos informanterna. Det tros ha gynnat en bred svarsvariation som 
kan ha bidragit till en viss överförbarhet (10).  
 

5.2 RESULTATDISKUSSION 
 

Personalen upplevde förändringarna som genomförts i arbetet med 
Genombrottsmetoden som både positiva och negativa. Alla informanter kände sig nöjda 
med PDSA-cykeln och lärandeseminarierna. I denna studie, såväl som i andra studier, 
har deltagare lyft fram att lärandeseminarierna ger motivation och kunskap och att 
deltagarna lär sig mycket av varandra (11-13). Ett problem med lärandeseminarierna 
var dock att inte alla som arbetade med metoden deltog. Informanterna upplevde att 
den övriga personalen var mindre intresserad av metoden på grund av detta. I en studie 
menar man det behövs vägledning av ledare och chefer för att spridning av idéer och 
information mellan deltagare och övrig personal ska fungera (13). Kommunikationen 
kan gynnas av att deltagare lär sig både att presentera information på möten som att 
mer informellt berätta något för en kollega. Studien visar även att det kan vara viktigt att 
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ge deltagarna bestämda tider och möjligheter för utbyte av information, istället för att 
lita på att varje deltagare ordnar det på egen hand. Ytterligare en studie visar på att 
kommunikationsfärdigheter kan vara något som är svårt att lära sig (14). Det kan ha 
upplevts som komplicerat för deltagarna i denna studie att förklara och föra vidare 
information till övrig personal. Det är dessutom troligt att detta upplevdes som 
besvärligare i början av arbetet med Genombrottsmetoden, då flera informanter beskrev 
att det var svårt att komma in i metoden och förstå den i början. Det kan ha gjort att den 
övriga personalen inte fick nödvändig information i början av projektet, vilket troligen 
minskade deras motivation och intresse. Det är möjligt att den övriga personalen hade 
fått en ökad motivation om också de hade varit med på lärandeseminarierna och fått 
information om Genombrottsmetoden från utbildade föreläsare.  Att låta all personal 
vara med på lärandeseminarierna skulle dock troligen bli kostsamt och svårare att 
organisera. Det är även möjligt att antalet deltagare skulle bli för stort och att deltagarna 
skulle uppleva det pinsamt att ställa frågor eller visa att de inte förstått något i en större 
grupp, vilket upplevts i en annan studie (12).  Om så är fallet skulle mycket av det som 
upplevts som positivt med lärandeseminarierna gå förlorat. Kanske hade flera 
seminarier med mindre grupper kunnat fungera. Ett alternativ är också seminarier med 
ett större antal deltagare som sedan delas in i mindre fokusgrupper vid diskussion och 
arbete med materialet.  
 
Andra svårigheter med metoden som lyftes fram av informanterna var tidsbrist och 
problem att komma in i metoden i början, vilket man även sett i en annan studie (12). 
Tidsbristen kan vara svår att åtgärda och är troligen något som hade upplevts som svårt 
vilken metod deltagarna än arbetat med. Att det var svårast att få ihop schemat under 
sommarens semestertider är inte heller konstigt, och förmodligen inget som hade med 
Genombrottsmetoden som metod att göra. Förändringar och nya arbetssätt kan 
upplevas som stressiga i början men ofta ger övning färdighet vilket märktes då 
deltagarna beskrev att de med tiden kom in i metoden och lärde sig att prioritera.  
 
Något som alla informanter upplevde som viktigt och som en förutsättning för en 
framgångsrik metod var stöd och hjälp från chef och projektledare. Utan stöd från ledare 
inom verksamheten är det svårt att få igenom förändringar och få tillgång till de 
resurser som behövs (11, 15). Ledarna fyller även en viktig roll som motivationsfaktor 
för de anställda. Att de boende för det mesta upplevt testerna som positiva och 
uppskattat förändringarna kan ytterligare ha ökat personalens motivation. Det är även 
troligt att personalen känt sig motiverad av att metoden tog fasta på deras kunskaper 
och att de kände sig peppade då förändringar de genomfört lett till förbättringar. Den 
upplevda ökade arbetsbelastningen och tidsbristen kan ha varit något som minskat 
motivationen.  
 
De förändringar som genomfördes av matsituationerna kan ha bidragit till en förbättrad 
nutritionsstatus hos de boende. Studier har bland annat visat att ökad valfrihet, 
mellanmål och gemenskap vid måltider stimulerar till ett ökat matintag (16-19). 
Faktorer som nattfasta och minskad aptit är bidragande orsaker till ätproblematik och 
malnutrition och således borde förbättringar av dessa situationer kunna bidra till 
förebyggande och hävande av malnutrition (20). Fler studier på de äldre behövs 
emellertid för att avgöra om så är fallet.  
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Personalen spelar en stor roll för vårdtagares matintag och nutritionsstatus (11). Det är 
de anställda som kan upptäcka och hjälpa de boende med ätproblematik och 
malnutrition. I denna studie upplevde en del informanter en ökad medvetenhet kring 
kost bland personalen och det är möjligt att den ökade kunskapen kan förbättra 
matsituationen för de boende. Det är sannolikt att en del förändringar som genomfördes 
var ett direkt resultat av de ökade kunskaper som personalen fått genom 
lärandeseminarier och diskussioner med varandra.  Det skulle vara betydelsefullt att 
undersöka i vilken utsträckning Genombrottsmetodens förändringsarbete påverkar 
nutritionsstatusen hos de äldre, eftersom det kan vara en viktig motivationshöjare för 
personalen.  
 
Deltagarna i denna studie uttryckte olika förhoppningar inför fortsättningen med 
Genombrottsmetoden och huruvida de vill arbeta mer med metoden. De olika åsikterna 
är färgade av informanternas personliga upplevelse av metoden och de som vill fortsätta 
arbeta med metoden är de som upplevt metoden som användbar och vice versa. Det är 
viktigt att ta vara på information om vad informanterna upplevt som negativt respektive 
positivt med metoden. På så vis kan arbetet med Genombrottsmetoden utvecklas och 
förbättras.  
 

6 SLUTSATS 
 
Personalen i Hässelby-Vällingby upplevde att Genombrottsmetoden var användbar och 
ansåg att flera av förändringarna som genomförts utvecklat deras arbetssätt. Det skulle 
vara önskvärt att undersöka i vilken omfattning de äldres nutritionsstatus påverkas av 
Genombrottsmetodens förändringsarbete, eftersom det kan öka motivationen hos 
personalen.  
 
En del svårigheter med metoden upplevdes av personalen och det är därför viktigt att de 
anställda som arbetar med metoden får stöd och resurser från ledare och chefer. Det är 
även betydelsefullt att finna vägar att motivera övrig personal på och på så vis öka 
chansen för att förändringarna blir bestående.  
  

7 TACK 
 

Stort tack till de anställda i Hässelby-Vällingby som deltog i studien, till Eva Rise för stöd 
och inspiration i arbetet och till familj och vänner som läst och peppat under hela 
uppsatsskrivningen.  
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Bilaga 1 1/1 

 

Frågeguide Genombrottsmetoden 
 

Syftet med min studie är att utforska upplevelserna av Genombrottsmetoden, vid bland 
annat matsituationen, hos personalen i Hässelby-Vällingby. Därför vill jag intervjua dig 
som har använt Genombrottsmetoden i ditt arbete.  
 
Deltagandet i denna intervju är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Är det okej om jag spelar in intervjun? Det är för att jag ska kunna föra 
samtalet med dig och inte vara stressad över att försöka hinna anteckna allt. Det är bara 
jag som kommer att ha tillgång till materialet och i den färdiga uppsatsen kommer det 
inte att gå att identifiera någon som har blivit intervjuad. Har du några frågor innan vi 
sätter igång? 
 
Bakgrund och arbetssätt 

 Hur gammal är du? 
 Hur ser din tjänst ut?  

- heltid/deltid? 
 Hur länge har du arbetat med denna tjänst? 
 Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats/avdelning? 

 
Genombrottsmetoden 

 Nu vill jag gärna höra mer om Genombrottsmetoden. Kan du berätta om hur ni 
har arbetat med metoden? 
- När kom du först i kontakt med Genombrottsmetoden? 
- Har förändringar skett? Varför/varför inte? 
- Vilka konkreta tester har gjorts? 
- Har det dagliga arbetet påverkats? 
- Har matsitutionen förändrats? 
- Vilka förändringar av matsituationen har skett? 
- Hur är samarbetet mellan dig och dina kollegor? Har det förändrats sedan ni 

började med Genombrottsmetoden? 
- Har du fått någon reaktion från vårdtagarna? I så fall vad? 

 
Upplevelser av Genombrottsmetoden 

 Jag vill även veta mer om hur du har upplevt arbetet med Genombrottsmetoden. 
Vad tycker du om metoden? 
- Vad är bra? 
- Vad är mindre bra? 
- Hur tycker du att förutsättningarna/resurserna under arbetet har varit?  
- Är det något du saknar i arbetet med Genombrottsmetoden? Vad i så fall? 
- Vill du fortsätta arbeta med Genombrottsmetoden? 
- Tycker du att Genombrottsmetoden är användbar i arbetet inom 

äldreomsorgen? 
- Har dina tankar kring mat förändrats sedan du började arbeta med 

Genombrottsmetoden?  
 

Tack så mycket för att jag har fått ställa dessa frågor till dig! Är det något mer du skulle 
vilja tillägga som jag har missat att fråga om? Är det något annat du undrar över? 
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Exempel på analys 

Analysenhet Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Koder 
Innehåll relaterat till 
arbetet med 
Genombrottsmetoden 

[i början] Vi undrade hur 
ska vi göra, vad ska vi 
testa, vem ska göra… så 
var det. Men vi fick hjälp 
av henne och hon sa ”Nej 
ni kan ni det!” och hon var 
väldigt positiv. Och hon 
stöttade oss och sa nej det 
är bara att slå, det är bara 
att ringa. Vi var lite, ”vad 
ska man skriva, men vad 
ska man säga och vad ska 
vi säga då och det då…” det 
var ju så mycket i början. 
Men sen när vi hade gjort 
det två, tre gånger gick det 
bra… inga problem.  
 
 

I början var det 
svårt att komma 
igång. Visste inte 
hur de skulle göra.  
 
 
Projektledare 
peppade och 
erbjöd hjälp. 
 
 
Det var mycket i 
början. 
 
Efter att ha testat 
två, tre gånger gick 
det bra.  
 

 
Svårt att komma 
igång 
 
 
Stöd och hjälp 
erbjöds 
 
 
 
 
Mycket att ta in 
 
 
Övning gav 
färdighet 

 

Exempel på utformning av kategorier 

 
       Mycket att ta in     Stöd och hjälp erbjöds
   
    Svårt att komma igång    Övning gav färdighet 
 
      
      
      
      
      
  
 

 

 

 

 

 

Svårigheter med metoden Förutsättningar för en 

framgångsrik metod 


