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Sammanfattning 

 

Studien syftade till att få en djupare förståelse för hur personal inom äldreomsorgen 

upplever effekterna av ett kvalitetsarbete. Studien hade följande frågeställningar: 

 Hur beskriver personalen kvalitetsarbetet och effekterna av detta? 

 Hur ter sig arbetssituationen med fokus på arbetsgrupp och delaktighet efter det 

genomförda kvalitetsarbetet? 

För att besvara frågorna utgick intervjun från tre teman, kvalitetsarbete, delaktighet och 

arbetsgrupp. Vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt har varit hermeneutisk och 

resultatet av intervjuerna har analyserats utifrån humanistisk teori, systemteori samt 

Angelöws teori om förändringsarbete i organisationer. 

Studien visar att det har varit viktigt för personalen att få vara delaktig i kvalitetsarbetet 

och att detta motiverade och inspirerade dem. Vidare visade studien att personalen 

upplever att arbetsgruppen har blivit mer öppen och tillåtande samt att den stress som de 

tidigare upplevt minskat och att arbetsglädjen har ökat. Den största effekten av 

kvalitetsarbetet är enligt personalen att de känner sig stolta över sin arbetsplats och vad 

de tillsammans har åstadkommit. 

 

Nyckelord: kvalitetsarbete, personalens upplevelser, delaktighet, grupprocess och 

arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to understand how staff in care of the elderly 

experiencing the effects of a qualitywork. The study had the following questions: 

 How does the staff describe the qualitywork and the effects of it? 

 What seems the work situation with focus on workinggroup and participation 

after the implementation of the qualitywork? 

To answer the questions the interview had three themes, qualitywork, participation and 

work group. Our science philosophical position was hermeneutical and the results of the 

interview were analyzed with humanistic theory, systems theory and Angelöws theory 

on changemanagment in organizations.  

The result of the study shows that it was important for the staff to be participant and that 

it motivated and inspired them. The study also showed that the staff experienced the 

working group to be more open minded and permissive. They also described that the 

stress they used to experience had reduced and the working joy had increased. 

The most prominent effect of the qualitywork was according to the staff that they felt 

proud of their workplace and what one together had accomplished.   

 

Keywords: qualitywork, staff´s experiences, participation, group-process and work 

environment. 

  



 

Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till dem som gjort detta arbete möjligt. 

Våra intervjupersoner som delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser samt 

verksamhetscheferna för att vi fick genomföra intervjuerna med personalen under 

arbetstid. 

 Stort tack även till vår handledare Lena Widerlund för alla tips och råd under studiens 

gång. 
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1. Inledning 

 

I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) finns skrivet att kommunens socialtjänst ska vara av god 

kvalitet som systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta gäller 

socialtjänstens alla nivåer så som strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade 

insatser (Socialstyrelsen 2008:3). Utifrån detta kan det vara av vikt att utarbeta metoder för att 

kunna säkerställa kvaliteten, bland annat inom äldreomsorgen. Regeringen beslöt 2002 att en 

arbetsgrupp skulle tillsättas för att sammanfatta de kunskaper som finns om läget för både 

personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vidare skulle denna arbetsgrupp identifiera 

områden som behövde förbättras. Utredningen ”På väg mot en god demensvård” kom hösten 

2003. Där föreslogs att staten, landstingsförbundet och svenska kommunförbundet skulle 

genomföra ett projekt. Syftet med projektet var att den praktiska verksamheten ska förbättras. 

Detta med hjälp av Genombrottsmetoden, vilken bland annat handlar om hur 

förändringsarbete kontinuerligt genomförs och följs upp på berörda arbetsplatser (Dahlén 

2008:157). 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kom en av författarna till denna studie i kontakt 

med ett särskilt boende för äldre som påbörjat ett kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bestod av 

två delar. Dels projektet Genombrottmetoden men också utarbetandet av en gemensam 

värdegrund för verksamheten. Värdegrund kan beskrivas som en gemensam etisk grund som 

skall genomsyra hela verksamheten (Socialstyrelsen 2011:7). Genombrottsmetoden handlar 

om hur personalen på ett strukturerat sätt kan förändra och förbättra för de äldre i deras 

vardag med målet att höja de äldres livskvalitet. Projektet handlar också om att ta tillvara 

medarbetarnas kreativitet och öka deras delaktighet i verksamheten (Dahlén 2008:165f). 

Genom detta uppfylls även kraven från Socialstyrelsen att personal ska göras delaktig i att 

utveckla och säkra kvaliteten i det dagliga arbetet (Socialstyrelsen 2008:11). 

 

Den värdegrund som arbetades fram på det aktuella boendet innehåller ett gemensamt synsätt, 

bemötande av kunder och anhöriga, värdig ålderdom, trygghet och gemenskap samt 

välbefinnande. Dessa ord har sedan beskrivits för att alla lätt ska förstå vad värdegrunden 

verkligen betyder. Till exempel så beskrivs det gemensamma synsättet som en positiv anda 

där personal bör vara glad, trevlig, se möjligheter och ha förståelse för varandras arbete.  
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Utifrån detta väcktes intresset av författarna till denna studie att ta reda på hur situationen är  

på det aktuella boendet idag. Frågor vi ställde oss var har värdegrunden implementerats och 

arbetar personalen aktivt med genombrottsmetoden för att den äldre skall få en högre 

livskvalitet?  Genom den avgränsade tid som fanns till förfogande för studien valde 

författarna att begränsa sig till att ta reda på hur personalen upplevde effekterna av 

kvalitetsarbetet. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera effekterna av ett kvalitetsarbete inom äldreomsorgen ur ett 

personalperspektiv. Vi kommer att använda oss av följande problemformulering: 

 

Vilka positiva och/ eller negativa effekter upplever personalen att ett kvalitetsarbete gett? 

Med följande frågeställningar: 

 Hur upplever personalen kvalitetsarbetet och effekterna av detta? 

 Hur ter sig arbetssituationen med fokus på arbetsgrupp och delaktighet efter det 

genomförda kvalitetsarbetet? 

 

Begreppsförklaring 

I följande avsnitt definieras begreppen kvalitetsarbete, delaktighet och arbetsgrupp såsom 

studiens författare har uppfattat begreppen. Kvalitetsarbete kan ses som en typ av 

förändringsarbete vars syfte är att förbättra alternativt bibehålla god kvalitet inom 

verksamheten. Delaktighet betyder att ha del i något, den här studien definierar delaktighet 

som en fördelning eller balans mellan chefer och anställda i frågor gällande arbetsplatsen och 

hur arbetets utförande. Med arbetsgrupp menas ett begränsat antal människor som 

tillsammans utför ett avlönat arbete. 

 

Uppsatsens disposition 

Studien är indelad i sju kapitel. I kapitel ett redogörs uppsatsens bakgrund, syfte och 

problemformulering. Kapitel två ger en djupare beskrivning av Genombrottsmetoden och 

Värdegrunds arbetet. Kapitel tre redogör för tidigare forskning för det aktuella området. I 

kapitel fyra redogörs för vald metod med underrubriker som: Vetenskapsfilosofisk position, 

forskningsdesign, litteratursökning, intervjuguide, urval, genomförandet av intervjuerna, 
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databearbetning, forskningsetiska aspekter samt uppsatsens trovärdighet. Kapitel fem redogör 

för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I kapitel sex redovisas resultat och analys. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sju där en diskussion görs av författarna till denna studie. 

 

2. Bakgrund 

 

Nedan följer en djupare beskrivning av Genombrottsmetoden och dess innebörd. Samt en 

redogörelse för hur personal tillsammans arbetat fram den gemensamma Värdegrunden som 

nu ligger som grund i det fortsatta arbetet i verksamheten. 

 

Genombrottsmetoden 

Ursprungligen kommer Genombrottsmetoden från USA och den har sedan anpassats till 

svenska förhållanden vilket gör att den kan användas av alla yrkeskategorier inom vård och 

omsorg. Idén som Genombrottsmetoden vilar på är att erfarenheter och kunskap ska lyftas 

fram och på en verksamhetsnära nivå arbetar personal med frågan – Vad kan vi/jag göra här 

och nu? Utifrån detta tar personal sig an ett förbättringsområde på respektive avdelning och 

förändringar testas i liten skala. Detta utgår i från evidensbaserad kunskap men även de 

kunskaper som personal besitter som man tror kan leda till förbättringar för de äldre. 

Sammanfattningsvis handlar det om att hitta nya sätt att arbeta och även lära av varandra. Ett 

enkelt exempel på ett förbättringsområde kan vara matsituationen. Under intervjuerna 

beskrevs matsituationen på en av avdelningarna som ”stökig”. Tillsammans utarbetade 

personalen vad de ansåg vara lösningen på problemet, vilket kunde vara så enkelt som en 

omplacering av de boende i matsalen. De antecknade och följde upp resultatet och kunde på 

så vis konstatera om den nya ordningen i matsalen var en lyckad insats. Då har ett genombrott 

inträffat då personalen har funnit ett bättre sätt som gynnar de äldre på boendet. Hade 

förändringen inte visat något positivt resultat hade personalen fått testa nya åtgärder för att 

sedan följa upp dessa och utvärdera. Genom att testa idéer i praktiskt arbete kan personal lära 

sig vilka förändringar som leder till förbättringar. Intervjupersonerna beskriver det så här: 

 

” utan nu provar vi och går det inte så går det inte åsså..Det är ju lika där 

också att går det inte första gången så kanske man kan ändra på någonting så 

kanske det går  igenom ialla fall.” 
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” Det har ju slipats i kanterna. Det här med arbetsrutiner och fått lite mera 

tänk. Matsituationen.. att det var stökigt och man sprang fram och tillbaka 

och skulle hinna så mycket som möjligt men. Ja, sånt har ju blivit till det 

positiva…” 

 

 

Värdegrundsarbetet 

För att utveckla äldreomsorgen har personalen på den aktuella verksamheten tillsammans, 

som tidigare nämnts, utarbetat en Värdegrund som ska gälla för den verksamhet de arbetar i. 

Personalgrupperna har i det första skedet var för sig arbetat med frågor som rör värdegrund 

för att sedan under utbildningsdagar i mixade grupper diskuterat dessa frågor med varandra. 

Här har personalen även fått diskutera vad värdegrundens innehåll betyder för dem. En 

samverkansgrupp sammanställde sedan vad grupperna kommit fram till för att sedan utforma 

en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen. Då bokades en dag för 

uppföljning där varje grupp skulle få tid för reflektion. Genom detta förfarande fick all 

personal möjlighet att göra sin röst hörd. Viktig aspekt i detta var att personalen själva fick 

diskutera innebörden av de ord som sattes i Värdegrunden, vilka också antecknades för att 

sedan följa med själva Värdegrunden när den trycktes och gavs ut. Detta underlättar för alla 

som berörs av den, ny som gammal personal. En intervjuperson beskriver det så här: 

 

” …många har fått ett annat synsätt sen vi har haft de här dagarna. Och 

liksom när vi har bestämt att det här skall vi jobba efter. Det vart nog mer 

självklart när vi hade den här uppföljningen där samverkansgruppen hade 

skrivit ner på papper att det här har vi kommit fram till det här skall vi 

jobba efter.” 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

Nedan redogörs för ett antal nationella och internationella studier som vi anser är relevanta för 

vår studie om effekter av ett kvalitetsarbete.  

 

Falch & Gustafsson (2007) har studerat ett projekt som startats för att fånga upp konsekvenser 

av besparingsprogram och omorganisation som inte ”naturligt” uppmärksammades genom 
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själva förändringen. Tre perspektiv har väglett projektet: processperspektivet, 

brukarperspektivet och personalperspektivet. Författarna beskriver hur viktigt det är att 

personalen är delaktig i beslut som rör verksamheten. Detta för att förhindra en så kallad ”tyst 

organisation” som innebär att missnöje kan uppstå vilket kan försvaga arbetet med 

organisationsförändringen.   

Per Skålén (2002) redogör i sin avhandling ”Kvalitetsiden möter praktiken – 

institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur” själva processen där personal 

varit delaktig i arbetet med kvalitetsidén. Författaren har följt en processgrupp inom 

Landstinget Värmland som tillsammans tagit fram en ny verksamhetsplan. I den framkommer 

vilka mål de önskade att uppfylla med verksamhetsplanen vilket innefattade bland annat 

större samverkan, effektiviseringar och gemensamma riktlinjer för arbetet. Studien visade att 

tämligen stor andel av personalen var nöjda med de former projektet bedrivits i och att de 

kunde stå bakom verksamhetsplanen eftersom de varit delaktiga i att ta fram den. 

 

Författarna Bradley och Soonhee (2008) valde att studera en grupp anställda vid ett statligt 

kontor i New York för att se relationen mellan delaktighet i beslutstagande på arbetet och 

arbetstillfredsställelse. Delaktighet beskrivs av författarna som en process där inflytandet 

delas mellan individer som annars är hierarkiskt ojämlika. I ledningsarbetet innebär 

delaktighet en sorts balans mellan chefer och underordnade i processer gällande information, 

beslutstagande samt problemlösande. Vidare menar författarna att delaktighet bidrar till att 

den anställde känner mer ansvar för organisationen men är också viktig för att från 

organisationens sida visa att den anställde gör ett viktigt arbete. Detta i sin tur bidrar till att 

den anställde känner att arbetet är givande och meningsfullt. För att delaktigheten skall vara 

lyckad krävs det kommunikation med de anställda angående förväntningar på arbetet och 

arbetets utförande. Studien visade att det finns ett positivt samband mellan delaktighet och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Ulf Tarestad (1994) undersökte i sin studie innebörden av god kvalitet i omsorgerna utifrån 

personalens perspektiv. Resultatet visade både positiva och negativa sidor av kvalitet. Det 

som är god kvalitet för den ena behöver inte vara det för en annan. Vidare framkom det att så 

väl det fysiska som det sociala perspektivet på boendemiljön är av vikt för att boendet 

kvalitativt ska vara bra. Studien visade att en individualisering är central och bidrar till 

utvecklingen och kvalitetssäkringen av omsorgerna. 
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För att en organisation skall var effektiv och samtidigt utvecklas krävs det förändring, som 

många gånger är relaterad till kostnader och resultat. Personalkostnaden utgör oftast en stor 

del av utgifterna och det är därför man drar ner på dessa kostnader först, när en organisation 

behöver spara. Melén Fäldt (2010) valde därför att titta närmare på vilka omständigheter som 

gör att individen utvecklar vad hon kallar förändringskompetens. Med förändringskompetens 

menar hon hur väl individen kan hantera och ta till sig förändringen. Vidare skriver hon att 

anställda i offentliga verksamheter som ofta ställs inför förändringar sätts i en kravfylld 

situation och kan tappa tilliten till organisationen. Genom att personalen upplever sig vara 

delaktig och har inflytande i förändringsprocessen kan situationen kännas mindre kravfylld 

och därmed blir personalen mer positiv till förändringen (Melén Fäldt 2010:52ff). 

 

Bakgrunden till Eva Lundgrens (2000) studie ”Ängslyckan – ett särskilt boende för äldre” är 

ett kommunalt aktivitetsprojekt som syftade till att öka livskvaliteten för de äldre. En fråga 

som hon tar upp i studien är om det är möjligt som personal att uppleva livskvalitet i arbetet 

när verkligheten består i minskade resurser samtidigt som vårdtyngden ökar och allt fler 

arbetsuppgifter tillkommer. En annan viktig aspekt hon tar upp är dilemmat mellan 

verksamhetens vardag och riktlinjer. Personalen har att förhålla sig till budget, 

verksamhetsplaner och lagar samtidigt som de försöker ge en så god omvårdnad som möjligt. 

Många känner sig otillräckliga och stressade. Studien pekade på att personalen upplever att 

praktiska göromål och synliga arbetsuppgifter tar allt mer tid i anspråk istället för kontakten 

med de äldre.  

 

 

4. Metod 
 

I detta kapitel kommer den valda metoden att beskrivas och kapitlet är indelat i underrubriker 

för att förtydliga de specifika delarna. 

 

Förförståelse 

Att ändra sitt arbetssätt eller sina tankar om hur arbetet skall utföras kan vara en ganska 

energikrävande process där konflikter lätt uppstår. Innan vi startade denna studie diskuterade 

vi tillsammans vilka förväntningar vi hade på resultatet. Skulle personalen tycka att arbetet 

hade varit positivt och att deras arbetssituation hade blivit bättre efter genomförandet, eller 

skulle det visa sig att genomförandet hade varit så mödosamt att personalen tyckte det var 
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bättre förr eller att ingen förändring åstadkommits? En av författarna var med vid 

introduktionen av kvalitetsarbetet och hade på grund av detta en mer positiv förväntan på 

resultatet än den andra författaren. Vid hermeneutisk tolkning är det viktigt att man är 

medveten om den förförståelse man har och att den kan vara med och påverka den tolkning 

man sedan kommer att göra (Larsson 2005:93). Av den anledningen såg vi det som en styrka 

att våra förväntningar på resultatet gick isär något. 

  

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Eftersom ambitionen med uppsatsen var att tolka och förstå hur personalen upplever 

effekterna av ett kvalitetsarbete är det ett hermeneutiskt perspektiv som ligger till grund för 

uppsatsen. Det ger möjligheter att få en djupare förståelse för textens mening än vad som först 

framträder (Larsson 2005:93). Vi har använt den hermeneutiska cirkeln vid tolkningen av 

intervjutexterna vilket innebär att delar av intervjutexten såsom citat och enskilda uttalanden 

har tolkats både i förhållande till varandra och av förhållande till hela intervjutexten. Genom 

detta förfarande framkom det undan för undan ny betydelse åt både textens enskilda delar som 

textens helhetliga mening (Alvesson, Sköldberg, 2008:194).   

 

Forskningsdesign 

För att svara på syftet användes en kvalitativ ansats i studien. Vi ville fånga personalens 

upplevelser och uppfattningar av kvalitetsarbetet och därför genomfördes kvalitativa 

intervjuer med personal på det aktuella boendet. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 

beskriva och förstå en annan persons upplevelser i ett visst studerat avseende (Larsson 2005: 

92). En allmän intervjuguide användes som utgick från tre olika teman som var kopplade till 

problemformuleringen. Till varje tema fanns öppna frågor vilket gav oss möjlighet att få 

utförliga svar och även tillfälle att ställa följdfrågor i den mån det behövdes för att utveckla 

svaren. På så vis kunde vi vara friare i intervjusituationen eftersom vi inte behövde ställa 

frågorna i en viss ordning (jfr.Larsson 2005:105). Ansatsen med studien har varit abduktivt, 

det vill säga en kombination av deduktiva och induktiva inslag. Det deduktiva inslaget bestod 

i att vi först studerade tidigare forskning och teorier och då framkom till tre tydliga teman som 

låg till grund för intervjufrågorna. Dessa tre teman användes också vid tolkningen av 

intervjuerna. Det induktiva inslaget bestod i den empirinära strategin att intervjupersonerna 

fritt fick beskriva och berätta om sina upplevelser vilket sedan låg till grund för resultatet 
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(ibid). En styrka med att ha ett abduktivt tillvägagångssätt är enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008:55) att det inkluderar förståelse.  

  

Litteratursökning 

För att förstå vad kvalitet inom äldreomsorg innebär har vi läst olika rapporter, artiklar, 

aktuell forskning och lagstiftning inom området. Sökningar efter artiklar och avhandlingar har 

gjorts i sökmotorn Libris samt i databaserna Social Services Abstracts och SAGE journals 

online. Sökord som användes var kvalitetsarbete, förändringsarbete, äldreomsorg och 

personalperspektiv. 

 

Intervjuguiden 

Efter att ha läst ovanstående litteratur skapades intervjuguiden. Intervjuerna inleddes med att 

intervjupersonerna fick berätta lite om sig själv och vilka utbildningar de har samt hur länge 

de varit verksamma inom yrket. De efterföljande frågorna är indelade i tre avsnitt, 

kvalitetsarbetet, delaktighet och arbetsgrupp (bil.2). Till varje avsnitt finns ett antal öppna 

frågor som alla är kopplade till de inledande frågeställningarna för uppsatsen. Det första 

avsnittet handlar om kvalitetsarbetet och hur intervjupersonerna upplever att kvalitetsarbetet 

introducerades samt vilka effekterna blev både för arbetsplatsen och för intervjupersonen efter 

genomförandet. Följande avsnitt handlar om delaktighet och huruvida intervjupersonen 

upplever att han/hon varit delaktig i kvalitetsarbetet och om personen tycker det är viktigt 

med delaktighet och i så fall på vilket sätt. Det sista avsnittet handlar om arbetsgruppen och 

då ombads intervjupersonen beskriva vilka effekter som är de mest framträdande i 

arbetsgruppen efter kvalitetsarbetets genomförande samt om det fanns någon eller några i 

arbetsgruppen som varit negativa till kvalitetsarbetet och hur det i så fall har påverkat 

personen. Intervjuguiden avslutas med två frågor där intervjupersonen fick svara på om det 

finns några andra effekter av kvalitetsarbetet eller om det var något övrigt gällande 

kvalitetsarbetet som han/hon ville delge oss. 

 

 Urval 

Vi tog kontakt med de två verksamhetscheferna på det aktuella boendet och berättade att vi 

var intresserade att studera personalens uppfattning på ett kvalitetsarbete. De ställde sig 

mycket positiva till detta och berättade samtidigt att de skulle ha en uppföljning tillsammans 
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med personalen angående kvalitetsarbetet. Vi fick då erbjudande att närvara vid dessa dagar, 

vilket vi också gjorde.  I samband med ett personalmöte nästföljande vecka lämnades ett 

informationsbrev (se bilaga1) där vi bland annat förklarade syftet med studien och att det var 

frivilligt att ställa upp som intervjuperson. Informationsbrevet avslutades med våra namn och 

telefonnummer samt handledarens namn och telefonnummer. Genomförandet och 

bearbetningen av intervjuer är en tidskrävande process varför vi ansåg att fem informanter 

skulle vara lagom för studien, eftersom tiden att genomföra studien är begränsad (jfr.Dalen 

2007:54). På det aktuella boendet finns  fem avdelningar och eftersom vi ville ha möjlighet att 

applicera resultatet på hela boendet var vårt önskemål att en personal från varje avdelning 

skulle vara positiv till att bli intervjuad. Urvalsstrategin kan sägas vara urval av typiska fall då 

vi var ute efter det som kan ses som att det representerar det normala (jfr.Larsson 2005:103). 

När vi hade fått svar av fem personer som arbetade på varsin avdelning på boendet kunde vi 

boka in tider för intervjuer. 

 

 Genomförandet av intervjuerna. 

Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på arbetsplatsen under personens arbetstid. Båda 

författarna var närvarande vid varje intervjutillfälle men delade upp det så att den som inte 

intervjuade antecknade och i de fall det kändes nödvändigt kom med ytterligare frågor i slutet 

av intervjun. Varje intervju spelades in och kunde därmed lyssnas på i sin helhet efteråt. Ett 

kvalitetskriterium för en kvalitativ intervju är att få fram så täta och detaljerade beskrivningar 

som möjligt från intervjupersonerna (Larsson 2005:102). Att lyssna och visa genuint intresse 

för vad informanten berättar är det viktigaste i en kvalitativ intervjusituation (Dalen 2007:38). 

Även Larsson (2005) skriver om hur viktigt detta är samt att det insamlade materialets kvalitet 

till stor del beror på om undersökaren är intresserad av ämnet eller inte (s.102). 

Kvalitetskriterierna var något som eftersträvades vid varje intervjutillfälle. Efter varje intervju 

avsattes tid för gemensam reflektion och på så vis se om något eventuellt behövdes förändras 

till nästa intervjutillfälle.    

  

 Databearbetning 

Varje intervju transkriberades i sin helhet dagen efter intervjutillfället av den som genomfört 

intervjun. Detta för att få en närhet till materialet vilket kan stärka den senare analysprocessen 

(Dalen 2007:69). Nästa steg i processen var att vi tillsammans lyssnade igenom samtliga 

intervjuer flertalet gånger och jämförde dessa med utskrifterna så att de stämde. När vi var 
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överens att så var fallet övergick vi till att endast använda utskrifterna vid det fortsatta arbetet. 

Materialet meningskoncentrerades vilket innebär att vi kortade ner och omformulerade det 

intervjupersonen sagt till några få sammanfattande ord. Genom att först läsa igenom hela 

intervjun och skapa sig en känsla av helheten kunde vi fastställa vissa teman i texten. Med 

hjälp av dessa teman gjorde vi sedan sammanfattande formuleringar som beskriver 

huvudinnebörden av intervjun (jfr. Kvale & Brinkmann 2009:222). Genom detta 

tillvägagångssätt fick vi ett hanterbart material som sedan kunde analyseras (jfr. Larsson 

2005:108).  

 

 Forskningsetiska aspekter 

De etiska övervägandena i denna studie har hämtats från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilka kan sammanfattas i fyra huvudkrav, som är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När det gäller 

informationskravet fick intervjupersonerna både skriftlig och muntlig information gällande 

studien och deras medverkan. Den skriftliga bestod i informationsbrevet (se bilaga1) som 

lämnades vid ett personalmöte. I informationsbrevet framgick studiens syfte tydligt och vi 

förklarade deras roll som medverkande. Den muntliga informationen gavs vid intervjutillfället 

där vi upprepade studiens syfte samt att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Intervjuerna skedde inom ramen för ordinarie arbetstid 

för intervjupersonerna och omfattade inga frågor av privat eller etiskt karaktär. Detta 

tillsammans med att intervjupersonerna själva fick anmäla sitt intresse till att medverka 

uppfyller kravet på samtycke (Vetenskapsrådet 2008:6ff). 

När det gäller kravet på konfidentialitet så har materialet varit förvarat på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kunnat ta del av det. Vi har dessutom valt att aldrig nämna det särskilda 

boendet vid namn vilket också är en åtgärd för att hålla konfidentialitetskravet. 

Kravet på nyttjande innebär att uppgifter som insamlats om enskilda personer endast får 

användas för forskning (Vetenskapsrådet 2008:12ff). Därför kommer allt material från 

intervjuerna förstöras då uppsatsen är godkänd.   

 

Uppsatsens trovärdighet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga resultaten i forskning är. Kvalitativ forskning är inte 

inriktat på att mäta något utan att hitta och beskriva ett visst fenomen vilket gör att 

reliabiliteten då utgår ifrån att få så täta beskrivningar som möjligt från intervjupersonerna 
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(Larsson 2005:117). För att öka säkerheten i denna studie läste vi och tolkade 

intervjumaterialet först på varsitt håll och sedan tillsammans. Genom denna 

undersökartriangulering kunde vi pröva varandras tolkningar och göra jämförelser och se om 

det fanns skillnader i våra tolkningar (jfr ibid.s 112). 

Larsson ( 2005) skriver vidare att validitet handlar om ifall forskningen mäter det den är 

avsedd att mäta och om att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera analysen och resultatet.  

Den är därmed beroende av undersökarens förmåga till ovanstående och kan också relateras 

till hur väl intervjupersonerna fått ge så rika beskrivningar av sina upplevelser som möjligt (s 

116f).  Detta eftersträvades vid varje intervjutillfälle genom att i mesta möjliga mån endast 

använda öppna frågor under varje tema och för att ytterligare fylla ut berättelsen ställa 

följdfrågor.   

 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har använt oss av humanistisk teori, systemteori samt Angelöws teori om förändringsarbete 

i organisationer vid analysen av det insamlade materialet. Detta för att öka förståelsen för 

vilka effekter personalen upplever att ett kvalitetsarbete givit. 

 

Humanistisk teori 

Humanism kan kopplas till demokrati då det finns en tro på människors fallenhet att både 

tycka om och vara tillsammans med varandra och kunna styra sin framtid. Utifrån det 

humanistiskt grupporienterade arbetssättet stödjer arbetsgruppen demokratiska och 

humanistiska principer genom att principerna bidrar till att arbetsgruppen arbetar på ett mer 

jämställt plan. En central aspekt i det humanistiska perspektivet är tanken på människans 

delaktighet i den personliga utvecklingen (Payne, 2008: 266f). 

Vidare redogör författaren för Carl Rogers tre humanistiska betingelser där 

omvårdnadspersonal ska vara äkta och kongruenta, ha en positiv uppfattning och vara 

empatiska. Detta kan vidare kopplas till Carkhuff & Berenson som delat in dessa idéer i tre 

generella begrepp: ärlighet och förståelse, värme samt empatisk förståelse (Payne 2008: 271). 

Författaren redogör också för Glassman & Kates humanistiska gruppinriktade arbete. Där 

beskrivs grupper med ett innehåll av processer och syften. I detta sammanhang innebär detta 

en demokratisk och ömsesidig hjälp gentemot varandra bland gruppmedlemmarna. Syftet är 

de förändringar som själva processen ska resultera i. Denna typ av arbete i grupp bygger på 
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värderingar som är både demokratiska och humanistiska. Dessa värderingar innebär bland 

annat att människor har ett inneboende värde, en förmåga och en rätt att vara delaktiga och bli 

hörda (ibid. s.285). 

 

Systemteori 

Systemteorin fokuserar på hur individer fungerar tillsammans i olika system. De olika 

systemen både påverkar och samverkar med varandra.  Genom att studera de sociala 

nätverken och systemen på en arbetsplats kan vi identifiera styrkor och svagheter i systemet 

och även maktrelationer (Payne 2008:215). Systemteori fokuserar även på process vilket gör 

den användbar vid till exempel förändringsarbete och grupprocesser. Författaren redogör för 

Evans & Kearneys systemidéer vilka kan bidra till att upprätthålla en konsekvens i praktiken. 

Detta är anledningen till att många anser det bra att integrera idéer från olika källor i sin 

praktik. Systemteorins grundpelare är att man utgår från den kontext där man agerar.  

Den systemstruktur som råder på arbetsplatsen X är det öppna systemet. Här kan energier från 

olika håll passera över gränserna utan att själva kärnans struktur förändras så mycket. 

Processen kan se ut så här: inflöde där energi flödar in i systemet och över dess gränser. Detta 

skapar ett genomflöde som visar hur energin används i systemet. Utflödet visar vilka effekter 

energin har haft på omgivningen då det har passerat systemets gränser. Återkopplingsslingor 

(feedback-loops) visar resultatet av utflödet. Slutligen kommer entropi där energin används i 

systemet för att fungera. Vilket även betyder att energin tar slut i systemet om inte ny energi 

tillsätts. 

Författaren menar också att tillståndet i ett system kan beskrivas som följer: dess stabila 

tillstånd, vilket betyder hur systemet genom inflödet och användningen av detta upprätthåller 

sig självt. Detta kan vara system som tar in nya energier men samtidigt behåller sin 

ursprungliga identitet. Systemets jämvikt handlar om hur systemet bibehåller sin ursprungliga 

identitet trots den förändring som kan ske under inflödet. Differentiering är den uppfattning 

om att systemets komplexitet ökar då fler komponenter tillförts. Ömsesidighet (reciprocitet) 

är om systemet förändras så kommer den förändringen att både påverka och förändra alla de 

andra delarna som ingår i systemet (Payne 2008:213ff). 

 

Angelöws teori 

Angelöw (2010) har lång erfarenhet av praktiskt arbete med förändringsprocessen. Vidare har 

hans kunskaper fördjupats då han forskat i ämnet (s. 7). Angelöws teori om förändringsarbete 

i organisationer handlar om sambandet mellan personalens delaktighet och positiva 
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upplevelser av förändringen. För att undvika negativa upplevelser och motstånd till 

förändringar bör förändringsarbetet bygga på delaktighet, trygghet, direkt information och 

ömsesidig tillit. Inför ett förändringsarbete är motivation en viktig del för att lyckas. Att känna 

motivation kan beskrivas som att sträva efter ett mål. När personalen ges möjlighet att vara 

delaktig i att diskutera förslag till förändringar och även bestämma takten i förändringsarbetet 

ökar motivationen (Angelöw 2010:119).  

Andra viktiga faktorer är bland annat att ha tydliga och positiva mål och samtidigt ha insikt. 

Angelöws motivationsmodell visar på de effekter dessa faktorer resulterar i. Genom insikt 

skapas förståelse om nödvändigheten av att förändringarna måste genomföras. Delaktighet ger 

möjlighet att påverka förändringen och information och kunskap ger en realistisk och klar bild 

av möjliga förändringar. Dessa faktorer bidrar till en hög förändringsvilja och författaren 

menar att det finns tre förändringsstrategier: den toppstyrda, den representativa och den 

delaktiga. Skillnaderna mellan dessa är att den toppstyrda förändringstrategin initieras av 

organisationsledningen som sedan definierar problemet och låter en konsult finna en lösning 

och sedan utforma ett handlingsprogram. Denna strategi möter ofta motstånd hos de anställda 

då de inte varit delaktiga i beslut som i slutändan rör dem på deras arbetsplats. Den 

representativa förändringstrategin handlar om att representanter från berörda grupper bildar en 

projektgrupp som ska ingå i idé fasen, planeringsfasen och genomförandefasen. Dessa 

representanter får sedan var och en informera sin arbetsgrupp under projektets gång. Risken 

med denna strategi är att de åtgärder som tagits fram utan de anställdas medverkan lätt rinner 

ut i sanden.  

 Slutligen den delaktiga förändringsstrategin, som utgår ifrån att alla berörda är medverkande 

och delaktiga i förändringsarbetet. De som berörs av förändringen planerar, genomför och 

följer upp förändringsarbetet. Denna strategi resulterar i snabbare åtgärder än normalt och de 

anställda har en högre grad av engagemang och en positivare inställning till förändringen 

(Angelöw 2010:132ff). 

 

 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras intervjupersonerna och deras uppfattning om det genomförda 

kvalitetsarbetet. Därefter redovisas resultatet av de tre teman som framkom vid bearbetningen 

av intervjumaterialet, delaktighet, grupprocess och arbetsmiljö. Vidare analyseras varje tema 

för sig utifrån valda teorier samt koppling till tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en 

helhetsanalys av resultatet. 
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Presentation av intervjupersonerna 

Kvinna 1 är 60 år och är utbildad undersköterska. Har arbetat inom yrket i 42 år och på den 

aktuella arbetsplatsen i 20 år. Då hon själv anser att arbetsgruppen, arbetsmiljön och den 

personliga utvecklingen påverkats positivt av det aktuella kvalitetsarbetet har hon svårt att 

hitta något som varit negativt. Hon säger:  

 

” Ja, något negativt vet jag inte. Man fick många aha upplevelser under 

resans gång. Så något negativt vet jag inte om det var.” 

 

 

Kvinna 2 är 50 år och utbildad undersköterska och har varit anställd på den aktuella 

arbetsplatsen i 17 år. Hennes upplevelse av införandet av kvalitetsarbetet var att det kändes 

helt okej då detta skulle få personalen att reflektera över vilka effekter deras arbete med 

kunderna hade. Värdegrunden upplevde hon redan fanns i deras sätt att tänka och arbeta, så 

införandet av den kändes inte som något nytt för henne och säger: 

 

” Att det va kul. Det blev ett annat arbetssätt. Du kände dig nöjd när du gick 

ifrån jobbet. Helt enkelt. Du hade gjort nånting.” 

 

 

Kvinna 3 är 57 år och utbildad undersköterska och har arbetat 22 år på den aktuella 

arbetsplatsen. Hennes upplevelse av kvalitetsarbetet är att det är mindre stressigt under 

arbetsdagarna då de strukturerat upp sysslorna. Vilket hon anser ha bidragit till en mer 

tillåtande miljö när det kommer till arbetsuppgifter som rör både kunderna och 

avdelningsarbetet. Hon säger: 

 

” Vi har fått det kanske lite mera ordning på arbetsdan liksom. Jag tror det 

är mindre stressigt så. Det här med prestationskrav att det ska synas vad 

jag gör… det har nog blivit… det känns lugnare. Det tror jag alla 

upplever.” 
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Kvinna 4 är 40 år och hennes utbildning är två år socialservice. Hon har varit anställd på den 

aktuella arbetsplatsen i 22 år.  Kvinnan beskriver att arbetet med Värdegrund varit till nytta 

för arbetsplatsen då många fått sig en tankeställare, vilket framgår av följande utsaga: 

 

” En del tycker jag är så kall och det tycker jag det här värdegrundsarbetet 

har ändrat lita grann på att de har fått sig en liten tankeställare…..det är ju 

faktiskt människor vi har att göra med. Så det har blivit bättre?” 

 

 

Kvinna 5 är 28 år och har varit anställd som undersköterska på den aktuella arbetsplatsen i sex 

år. Hon beskriver sig själv som väldigt positiv till nya utmaningar och ser inga svårigheter 

som inte kan övervinnas. Hon säger: 

 

”...jag kan bara se positiva saker liksom när det blir nya och just när man 

får en grund att gå efter..eller så att alla jobbar lika…” 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna uttryckte att de var positiva till 

kvalitetsarbetet och att införandet av nya rutiner och metoder har varit bra för deras 

arbetssituation.  

   

Tema 1 Delaktighet 

 Samtliga intervjuade upplevde att det hade varit viktigt för dem att få känna sig delaktiga i 

vad som händer på deras arbetsplats. Detta motiverade och inspirerade dem under perioden 

för genomförandet av projektet. Upplevelsen var att de kände att de gjort ett bra arbete när 

dagen gick mot sitt slut. Flera uppgav att de tyckte att det blev ett roligt sätt att arbeta och att 

det samtidigt gagnade de boende. Två av de intervjuade uttryckte det så här: 

  

”Allting är viktigt att vara delaktig i tycker jag. Det som gäller 

arbetspl…det blir roligare tycker jag. Personalen har ju större ansvar..ja vi 

har ju stort ansvar förr också men det blir ett annat slags jobb. Det blir mer 

stimulerande när man känner att man har betydelse. På det planet också, 

man går inte bara hit och gör det nödvändigaste utan man är engagerad i 

det som händer runt om också och har insyn.”  
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”Men det var väl just det här med att reflektera hur kunden mår helt enkelt. 

Reflektionen och dokumentationen, att man kom fram till vad som var bra 

för var och en. Det tycker jag va det bästa”.  

 

 

Genom att personal ges tillfälle att vara delaktiga i förändringsarbetet ökar förutsättningarna 

för att lyckas enligt Angelöw (2010). Det innebär att personal får delta i utformandet i 

detaljerna av processen så som målformulering, åtgärdsförslag och även bestämma i vilken 

takt förändringen skall genomföras. Detta kan kopplas till genomförandet av 

Genombrottsmetoden och arbetet med att framställa den gemensamma Värdegrunden. Vilket 

innebar att personalen aktivt fick bestämma hur Genombrottet skulle genomföras, vad som 

skulle testas och när det skulle göras och ta ansvar för att det utvärderades på avdelningarna. 

Vid intervjuerna framkom att det hade funnits ett visst motstånd när projektet startades och 

flera författare skriver om att utanförskap kan leda till motstånd och lågt engagemang (ex 

Falch & Gustafsson 2007, Angelöw 2010:132). Detta kan förklaras utifrån att det i 

inledningen av projektet endast var en liten grupp personal som var involverad. Dessa skulle 

sedan informera övriga i personalgruppen och när så skedde löstes motståndet successivt upp. 

Genom att personalen fick vara delaktig och själv bestämma takten ökade deras motivation. 

Enligt Angelöw(2010) är motivation av vikt när det kommer till förändringsarbete. Då 

motivationen ökar blir följden ett större engagemang och vilja att driva igenom 

förändringarna (ibid, s 121). Intervjupersonerna uppgav att detta resulterade i ett roligt och 

tillfredsställande sätt att arbeta. En av intervjupersonerna sade så här angående det nya 

arbetssättet: 

 

”Att det va kul. Det blev ett annat arbetssätt. Du kände dig nöjd när du gick 

ifrån jobbet. Helt enkelt. Du hade gjort nånting”.  

 

 Utifrån humanistisk teori är delaktighet en demokratisk rättighet för personalen. Detta genom 

deras rätt att få göra sin röst hörd på arbetsplatsen då de får både uttrycka och uppfylla mål 

och syften (Payne 2008:286). Vilket även kan jämföras med Bradley & Soonhees (2004) 

resultat som visade att de krävs god kommunikation för att delaktigheten skall vara lyckad 

(s.32). 
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Tema 2 Grupprocess 

Något som samtliga intervjupersoner uppgav var att det fanns ett visst motstånd i början vid 

införandet av projektet. Detta löstes gradvis upp då personal fick mer kunskap om 

Genombrottmetoden. Ökad kunskap och synbara positiva resultat ändrade personalens syn på 

arbetet. Arbetsgruppen beskrivs av samtliga intervjuade som en mer öppen och tillåtande 

grupp genom att de fått upp ögonen för hur olika arbetssätt påverkar både kunder och personal 

som framkommer i följande uttalanden: 

 

” Ja då va det det här att…lite det här att jag måste…det måste ju synas vad 

jag gör liksom. Sitter jag å prater så kanske man tycker att hon gör ju 

ingenting, liksom bara sitter å pratar. För du skulle städa, du skulle va i 

tvättstugan, du skulle göra sånna saker. Så ja jag tror att det har blivit en 

lite mer tillåtande miljö. ”Ja..men nu gör jag det här å visst gör det, det är 

ingenting konstigt”.  

 

 

”Ja, jag tror att just med värdegrund att folk börjar liksom..oj..ja. Och att 

man våga säga ifrån... man märker liksom att de har fått upp ögonen de 

också ..att det är människor vi jobbar med och liksom..de är ju inte här för 

våran skull utan vi är här för deras skull”.  

 

 

 

”I början fanns det nog motstånd. Det gjorde det. Man visste inte va det va. 

Sen när man började prata om det så va det egentligen saker som vi redan 

gjort i våran vardag, det va bara det att vi skulle sätta ord på det och skriva 

det. Då blev det ju helt annorlunda.”  

”Jo, det har varit positivt, absolut det har det varit. Och med små lätta 

medel kunde man förgylla kundens tillvaro.”  

 

 

”Det är väl kanske att man…kanske inte bara för mig utan det är att man 

ser kunden. Att man drar alla över en kam. Det har ju varit lite så. Man tror 

att alla dementa sköter man så här. Nu har det mera blivit så här 

individfokuserat liksom. Att du…tycker kanske inte att alla saker är roliga 
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som vi har trott…att alla dementa, alla gamla tycker om utan nu går man 

mer….du tycker det är roligt och du tycker att andra saker är roligt….lite 

kundfokuserat på den enskilda kunden liksom. Å att så får det vara”.  

 

 

En förändring kan innebära olika upplevelser inför det stundade arbete som just en 

förändringsprocess för med sig. Några kan uppleva den som ett hot och andra tar emot 

förändringen med öppna armar. Att det upplevs negativt kan ha med införandet att göra då 

okunskapen spelar in. Genom att göra alla berörda delaktig i processen menar Angelöw 

(2010) att det resulterar i en positiv anda. Och vid en positiv inställning ökar vår kapacitet 

som kan användas till aktivitet och konstruktivitet (s. 18). Det som framkom under samtliga 

intervjuer var beskrivningar av hur arbetsgrupperna reagerade med en känsla av motstånd till 

projektet. Den negativa inställningen mattades successivt av i takt med ökad kunskap kring 

det nya arbetssättet. Vad som också bidrog till den förändrade inställningen var det samarbetet 

som avdelningarna hade genom att utbyta erfarenheter och nya idéer till projektet. Utifrån 

systemteorin kan hela boendet ses som ett system där delarna påverkar helheten. Det nya 

arbetssättet gav ett inflöde av nya tankar och idéer som gjorde att systemet förändrades. Vad 

som också bidrog till förändring i arbetsgrupperna var att de i utvärderingen kunde se hur 

deras arbetssätt påverkade de boende. Vilket kan ses som återkopplingsslingor enligt Payne 

(2008:214). Genom att utvärdera de förändringar som gjorts gick det att se och även förstå att 

det inte måste synas konkret vad personal utfört under sitt arbetspass. Detta framkom under 

intervjuerna där flera beskrev hur arbetsgruppen tidigare präglats av tanken att det måste 

synas vad de gjort för att det skulle ses som ett bra arbete av de andra i personalgruppen. 

Vilket kan kopplas till normativ påverkan som grundas i människans önskan att uppfylla 

andras förväntningar. Detta för att bli accepterade och framstå som duktig (jfr. Smith & 

Mackie 2007:318). Då Genombrottsmetoden är en kontextnära metod där personal utgår ifrån 

hur situationen ser ut på deras avdelning kan det kopplas till systemteorin som menar att man 

bör utgå från det sammanhang man befinner sig i just då. Detta när personal själva ska 

utarbeta nya arbetssätt för att uppnå målen till den goda demensvården (Payne 2008:215). 

Genom att personalen tillsammans genomfört arbetet med Genombrottet och Värdegrund har 

deras arbetsrelationer stärkts och arbetsgruppen upplevs som mer öppen och tillåtande. 

Arbetet med värdegrunden utgår ifrån humanistiska idéer där omvårdnadspersonal skall vara 

äkta med en positiv inställning och där empati värderas högt vilket också bidragit till 

arbetsgruppens numera mer öppna och tillåtande klimat. 
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Tema 3 Arbetsmiljö 

Det som upplevs som en stor förändring hos de fem intervjuade är att den stress de tidigare 

upplevt i sitt arbete har minskat efter projektets genomförande. Genom att testa nya arbetssätt 

och strukturera upp vardagens sysslor på de olika avdelningarna har samtliga överraskats av 

hur mycket tid de faktiskt har hittat för att kunna, utan stress, genomföra både sysslor och 

aktiviteter. Arbetsglädjen har ökat och de känner sig stolta över sin arbetsplats. Vilket framgår 

i följande citat: 

 

 

” Vi har fått det kanske lite mera ordning på arbetsdan liksom. Jag tror det 

är mindre stressigt så. Det här med prestationskrav att det ska synas vad 

jag gör…det har nog blivit…det känns lugnare.  

 

 

”Alltså nånstans så tror jag ändå arbetsglädjen kom fram mer. Du kände 

alltså att du hade gjort en….det låter knäppt alltså men du hade gjort 

nånting för kunden alltså. Det gjorde jag väl förut också men det blev mer 

påtagligt på nått vis. Och sen att vi frigjorde tid mer …alltså till….vi gjorde 

ett pricksystem där en hela tiden hade aktiviteter på schema. Och då har jag 

min aktivitetsdag, då gör jag ingenting annat. Å det..konstigt va tid vi fann 

alltså. Då hade vi sprungit runt runt bara och gjort samma saker.”  

 

 

” Men det är ju att man jobbar efter…strävar efter samma mål då liksom”.  

 

 

”Jaa, det tycker jag åsså just det här bara om man tänker på städning ock 

sånt dära..att man såg att det skulle behövas städas men så ville jag vara 

med kunderna…och sådana där saker..och tvättstugan, men nu liksom har 

vi ju planerat det i schema å..vi har våra rutiner på dagarna nu och det där 

städar vi då, det gör vi inte nu åsså kan man liksom koncentrera sig på 

kunderna”.  
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” Jaa, lite mera så..man är stolt över X(boendet) på ett annat sätt...faktiskt, 

vi har kommit framåt. Det är väl kanske det då. Man hör mycket ute på stan 

genom anhöriga och bekanta å…det är så bra åå..vi är så duktig. Då lär 

man ju sträcka på sig. Så det lär väl kanske vara en effekt av allt det här 

jobbet kanske”.  

 

 

Intervjupersonerna uppgav att arbetet innan Genombrottets genomförande innebar mycket 

stress på grund av att praktiska göromål såsom städning och tvätt tog mer tid i anspråk istället 

för kontakten med de boende och att tillgodose deras behov. De kände sig otillräckliga som 

också framgår i Lundgrens (2000) studie där hon diskuterar svårigheterna med att känna sig 

tillfredsställd med sitt arbete då vårdtyngden ökar och praktiska göromål krockar med de mål 

verksamheten har (s. 121). Projektet Genombrottet resulterade i att rutiner utvecklades, som i 

sin tur ledde till att arbetet blev mer strukturerat och de praktiska göromålen schemalagdes för 

att klargöra arbetsuppgifterna under dagen. På grund av detta frigjordes tid och personalen 

upplever att stressen minskade markant. Payne (2010) skriver att systemteorin pekar på att en 

liten förändring någonstans i systemet påverkar och kan leda till stora förändringar i systemet 

som helhet (s. 214). Införandet av rutiner kan ses som en del av systemet som ändrades, vilket 

sedan påverkade arbetssituationen i sin helhet. Genom att Genombrottsmetoden bygger på att 

personalen kontinuerligt och fortlöpande skall finna nya arbetssätt och tillsammans utvärdera 

resultatet tillkommer hela tiden ny energi till systemet som gör att systemet får ett konstant 

genomflöde (jfr. Payne 2008:214). När personalen ges möjlighet att få vara delaktig ökar 

engagemanget och arbetsglädjen vilket enligt Angelöw (2010) är en framgångsfaktor vid 

lyckade förändringsarbeten (s. 132). Detta kan jämföras med Skåléns (2002) forskning som 

visade att personal är mer nöjda med sin arbetssituation när de fått möjlighet att påverka det 

dagliga arbetet (s. 141). 

 

 Sammanfattande analys 

I denna sammanfattande analys kommer de tre teman att analyseras i förhållande till varandra 

och hur helheten påverkas av alla delarna.  

 

Vid införandet av kvalitetsarbetet gjordes personalen delaktig i utformningen och även takten 

av genomförandet vilket var en viktig aspekt för personalen. Då personalen kände sig sedda 

och hörda ökade deras engagemang.  Enligt Angelöw (2010) är det viktigt att alla berörda på 



 

21 

arbetsplatsen förstår och är delaktig i utformningen av kvalitetsarbetet och dess mål (s 113). 

Förändring kan innebära extra påfrestningar då nya arbetssätt och metoder ska utarbetas och 

genom att personalen får insikt i helheten och en grundlig introduktion minskar följaktligen 

stressen inför nya arbetsmetoder, delaktighet i förändringsprocessen gör att personalen 

upplever mindre stress under förändringsprocessen (Melén Fäldt 2010:53). Vidare påverkar 

delaktigheten även arbetsgruppen. Utifrån ett humanistiskt perspektiv påverkar delaktighet 

arbetsgruppen då arbetssättet är demokratiskt eftersom alla fått samma möjlighet att vara 

delaktiga och att påverka kvalitetsarbetet. Personalen får då känslan av ett likvärde och förstår 

sin betydelse i verksamheten. Genom att processen med Genombrottet och Värdegrundarbetet 

har skett på en jämställd grund har det bidragit till att arbetsgruppen är mer öppen och 

tillåtande idag. Arbetsmiljön påverkades positivt när de nya rutinerna som personalen varit 

delaktiga i att ta fram infördes. Eftersom exempelvis arbetsdagen strukturerades upp och tid 

frigjordes upplevde personal att stressen minskade. Vidare framkom att personalen upplevde 

att de fått nya perspektiv på hur arbetet kan utföras, deras uppdrag har förtydligats och blivit 

mer individ fokuserat. Den slutsats Tarestad (1994) kom fram till i sin studie var att 

individualisering bidrar till en utveckling av omsorgerna (s.38). Genomförandet av 

kvalitetsarbetet har varit ett sätt att utveckla verksamheten som samtidigt innebar att 

personalen fått möjlighet att utvecklas professionellt. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är 

det viktigt att se att delarna påverkar varandra. Förändras en del påverkas hela systemet.  

 

 

7. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion och fortsätter sedan med metoddiskussionen för 

att sedan avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

När det kommer till tolkningar av ett resultat finns det alltid alternativa tolkningar. Andra 

metoder och andra teorier hade kanske gett andra resultat för den här studien.  Det är också 

möjligt att andra, mer erfarna undersökare skulle få fram en annan tolkning även med valda 

teorier än de tolkningar vi har gjort.  

 

Syftet med denna studie var att studera effekterna av ett kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

ur ett personalperspektiv. Studien ger en bild av intervjupersonernas upplevelser av de 

effekter som kvalitetsarbetet gav och hur olika delar påverkat helheten, samt att de har en 
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positiv erfarenhet av kvalitetsarbetet och dess effekter. Flera författare skriver om vikten av 

information vid införandet av ett kvalitetsarbete (ex. Melén Fäldt 2010, Falch & Gustafsson 

2007). Likaså att det är viktigt för personalen att veta varför kvalitetsarbetet ska genomföras 

och vem som har beslutat att det skall genomföras. För intervjupersonerna i den här studien 

verkade det vara av mindre vikt, eftersom ingen av intervjupersonerna kunde redogöra för 

varför och av vem kvalitetsarbetet initierades men ändå var de odelat positiva till det. Detta 

tolkade vi utifrån humanistisk teori som att delaktigheten i genomförandet är av större vikt när 

det gäller att få personalen positiv till förändringen (Payne 2008:266f). Resultatet visade att 

intervjupersonerna upplevde det som en positiv överraskning då nya rutiner gjorde att de fick 

mer tid till övriga aktiviteter som tidigare inte hunnits med då de praktiska göromålen tog mer 

tid i anspråk än själva kontakten med kunderna. Arbetet med Värdegrund och projektet 

Genombrottet har också resulterat i att personalen blivit mera medvetna om hur 

omsorgsarbetet kan individanpassas. Tidigare hade personalen en bild av hur arbetet skulle 

genomföras men strukturen på arbetsdagen var obefintlig och personal upplevde stress över 

att inte hinna utföra aktiviteter som kunderna var beviljade. Det fanns också en press bland 

personalen att det skulle synas konkret vad de hade utfört under ett arbetspass vilket i dag är 

utbytt till en känsla av att ha gjort ett bra arbete. Detta kan jämföras med det resultat 

Lundgren (2000) kom fram till i sin forskning som visade att personal känner en stress att 

kontakten och omvårdnaden med de boende minskar när praktiska göromål tar allt mer tid i 

anspråk. Den största effekten av kvalitetsarbetet var enligt intervjupersonerna att de numera 

känner sig stolta över arbetsplatsen. Detta har vi genom systemteorin tolkat som att när någon 

del i ett system förändras så påverkar det hela systemet (Payne 2008:215). Genom att införa 

nya rutiner som strukturerade upp arbetsdagen påverkade det arbetssituationen som helhet.  

 

Den andra frågeställningen handlade om hur arbetssituationen ter sig med fokus på 

arbetsgrupp och delaktighet efter det genomförda kvalitetsarbetet. Den process som 

personalgruppen genomgått när kvalitetsarbetet har genomförts har resulterat i att klimatet på 

arbetsplatsen numera känns mer öppet och tillåtande. När kvalitetsarbetet skulle påbörjas var 

dock många i personalgruppen negativt inställda enligt samtliga intervjupersoner. Detta 

mattades successivt av i takt med ökad kunskap om det nya arbetssättet. Med hjälp av 

Angelöws teori (2010) har vi gjort tolkningen att när personal görs delaktiga i processen så 

bidrar det till ett positivt tankesätt (s.18). Genom nya insikter både utifrån Värdegrundsarbetet 

och projektet Genombrottet har personalen fått ett nytt sätt att se på det arbete de utför.  Detta 

resulterade i mindre stress och utifrån att personal fick vara delaktiga under utformandet och 
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genomförandet av kvalitetsarbetet har deras engagemang vad gäller arbetet och dess utförande 

ökat som i sin tur har resulterat i större arbetsglädje. Resultatet visar också att samtliga 

intervjupersoner tyckte att det var viktigt med delaktighet. Den får dem att känna dig 

uppskattade och arbetet blir mer meningsfullt och givande. Något som också Bradley & 

Soonhee (2004) kom fram till i sin studie. Utifrån humanistisk teori har vi också tolkat det 

som en demokratisk rättighet för personal att få vara delaktiga i beslut som rör deras arbete 

(Payne 2008:286). Studiens resultat visar tydligt att de olika delarna påverkar helheten. 

Personalens egna resurser tillvaratas, vilket stärker dessa i kvalitetsarbetet och skapar ökad 

motivation. Slutresultatet av det hela blir att personalen upplever sig nöjda med sitt arbete.  

 

Metoddiskussion.  

Vår erfarenhet av intervjuer är begränsad, vilket torde vara en nackdel för studien. Vid 

bearbetningen av intervjumaterialet fanns en märkbar skillnad på transkriberat material 

mellan den första och den sista intervjun. Vi anser likväl materialet vara tillräckligt för vår 

analys och vi har citerat intervjupersonerna i lika stor utsträckning. Larsson (2005) skriver att 

i kvalitativa studier beror kvaliteten på den information som insamlats, undersökarens 

förmåga att kunna lyssna, samtala och leva sig in i informantens livshistoria (s. 102).  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen och vår känsla under 

intervjutillfällena var att personerna kände sig trygga och avslappnade. Svårigheten med 

kvalitativa intervjuer kan liknas vid en vågskål mellan balans och närhet. Som intervjuare 

gäller det att hitta balansen mellan dessa två förhållningssätt och speciellt när det handlar om 

svåra eller traumatiska upplevelser (Dahlén 2007:16). Studien handlade om ett ganska neutralt 

ämne känslomässigt och intervjupersonerna uppfattades inte ha några svårigheter att dela med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter. En styrka med studien är den 

undersökartriangulering som genomfördes i och med att vi först tolkade det transkriberade 

materialet först var för sig och sedan tillsammans. Genom detta förfarande kunde vi jämföra 

varandras tolkningar och pröva och se om det fanns skillnader tolkningarna. Då både positiva 

och negativa effekter efterfrågades i intervjuerna var det enda som intervjupersonerna uppgav 

som negativt ett övergående motstånd vid införandet av kvalitetsarbetet. Då alla personer som 

valde att medverka i studien var positiva till kvalitetsarbetet ställer vi oss frågan om resultatet 

hade blivit annorlunda eller varit mer nyanserat om antalet intervjupersoner varit större. 

Resultatet kan inte generaliseras på en större grupp men det har å andra sidan inte varit 

ambitionen med studien. Syftet med studien var att ta reda på hur fem personal från varsin 
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avdelning, på det aktuella särskilda boendet, upplevde effekterna av det genomförda 

kvalitetsarbetet och det anser vi att vi fått reda på. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det har forskats mycket om olika kvalitetsarbeten och dess förfaranden. Dock är det relativt 

outforskat hur effekterna av ett kvalitetsarbete upplevs. I denna studie har endast fem 

informanter från varsin avdelning på det särskilda boendet intervjuats. Vilket gör att deras 

upplevelser inte kan ses som gällande för hela verksamheten. För att få en bredare bild av hur 

personal upplever effekterna av ett kvalitetsarbete skulle en enkät till samtliga personal 

resultera i en mer generell bild. För att stärka det ytterligare kan en enkät till de boende om 

deras upplevelser av kvalitetsarbetet skickas ut. 

 

En annan aspekt som vi valde att inte gå in på i denna studie är chefernas roll i 

kvalitetsarbetet. Då ledarskapets karaktär är av vikt i en verksamhet under förändring kan det 

vara intressant att undersöka chefernas roll och agerande i det hela.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Lena Olsson och Elin Zetterlund och läser socionomprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Vi skriver just nu en C-uppsats där vi ska studera vilka effekter personalen upplever att 

ett, som vi valt att kalla, kvalitetsarbete har givit. Det vi syftar på är Genombrottet och arbetet 

med värdegrund. Din medverkan är frivillig och dina uppgifter kommer att behandlas 

anonymt. Du har rätt att välja bort frågor du inte vill svara på och du får när som helst avbryta 

intervjun utan att behöva ange orsak. Vi räknar att en intervju tar ca en timme att genomföra. 

Om vi får din tillåtelse så kommer intervjun att spelas in. Detta för att underlätta vår 

bearbetning av materialet. Efter bearbetning av det inspelade materialet kommer dessa att 

raderas. I uppsatserna kommer vi att använda oss av citat från de genomförda intervjuerna. 

Dessa kommer att avidentifieras. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 

högskolans bibliotek samt på högskolans hemsida (www.hig.se). 

 

Tack för att Du tagit dig tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lena & Elin 

 

Har du frågor kan du kontakta oss:  

Lena Olsson – student vid Högskolan i Gävle, socionomprogrammet, 

Telefonnummer:  

Elin Zetterlund – student vid Högskolan i Gävle, socionomprogrammet, 

Telefonnummer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hig.se/
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsvariabler 

 Ålder, kön, utbildning, antal år inom yrket samt antal år på arbetsplatsen. 

 

Kvalitetsarbetet 

 

 Varför och av vem initierades Genombrottet och Värdegrundsarbetet? 

 

 Beskriv hur du upplever att Genombrottet och Värdegrundsarbetet introducerades på 

din arbetsplats. 

 

 Beskriv vilka positiva och/eller negativa erfarenheter du har av genomförandet av 

Genombrottet och Värdegrundsarbetet. 

 

 Har arbetet med Genombrottet och Värdegrundsarbetet varit positivt/negativt för 

arbetsplatsen? Om negativt – Hur upplever du i så fall din möjlighet till att påverka 

och få till en förbättring? 

 

 Berätta vilka huvudsakliga effekter du anser att Genombrottet och Värdegrundsarbetet 

har fått för dig. 

 

 

Delaktighet 

 

 Beskriv på vilket sätt du varit delaktig i planeringen och genomförandet av 

Genombrottet och Värdegrundsarbetet. 

 

 På vilket sätt har det varit viktigt för dig/personal att få vara delaktig i Genombrottet 

och Värdegrundsarbetet? 
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 På vilket sätt upplever du att dina förslag och din kreativitet har tillvaratagits under 

genomförandet av Genombrottet och Värdegrundsarbetet? 

 

 

Arbetsgrupp 

 

 Utifrån arbetet med Värdegrund där det gemensamma synsättet innebär att personal 

bör vara glad, trevlig, se möjligheter och ha förståelse för varandras arbete. Beskriv 

hur du upplever att det efterlevs i dag. 

 

 Har det funnits någon/några i arbetsgruppen som varit negativ till Genombrottet och 

Värdegrundsarbetet och i så fall hur har det påverkat dig? 

 

 

 Upplever du att Genombrottet och Värdegrundsarbetet har bidragit till några positiva 

och/ eller negativa effekter för arbetsgruppen?  Vilken effekt upplever du i så fall är 

den mest framträdande? 

 

 Finns det andra effekter av Genombrottet och Värdegrundsarbetet och isåfall vilka 

effekter är det? 

 

 Finns det något övrigt du vill delge oss angående arbetet och genomgörandet av 

Genombrottet och Värdegrundsarbetet? 

 


