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Förord 

Under hösten 2007 har vi arbetat med denna studie.  Arbetet med denna 

uppsats har gett oss nya problem och utmaningar och framförallt nya 

kunskap. Studien har varit utmanande, lärorik och inte mist spännande. 

Inspiration till studien har vi hämtat på alla möjliga ställen. 

Studiekamrater, familjer, alla våra vänner, respondenter och lärare som 

lyssnat och hjälpt oss i vårt arbete. Stor tacka till vår handledare Jan 

Öhrming för allt stöd och alla värdefulla synpunkter han bistått oss med 

genom skapandet av uppsatsen. Slutligen vill vi tacka alla våra 

kurskamrater, respondenter och övriga vänner som stöttat och gett oss 

bra tips under kursens gång. Ett tack även till varandra för samarbetet.   
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Sammanfattning 

De äldre människornas livssituation när de är på mottagning på 

kommunen och tar emot hjälp och omsorg i deras sista livsskedde är 

sällan undersökt utifrån de äldre egna perspektiven. Denna uppsats har 

för avsikt att utreda hur de äldre upplever kvalitet och att ta reda på hur 

de definierar kvalitet utifrån deras egna perspektiv. I denna kvalitativa 

undersökning har 10 äldre personer i ålder från 75 – 90 år intervjuats. 

Dessa kom från tre olika äldreboenden inom Solna kommun. Den 

kvalitativa intervjumetoden, som med tonvikt på deras nuvarande 

livssituation och särskilt vad som skapar ett bra liv, uträttades. Intervjun 

analyserades med kvalitativ metod innehåll analys. Vad som är 

meningsfullt för äldre personer är individuellt och kan variera från person 

till person. Dock har det i resultatet framkommit kategorier som kan 

bidrar till en meningsfull tillvaro för äldre personer boende på särskilt 

boende. Dessa var: att få känna trygghet, att få ha självbestämmande, 

att få bibehålla sina relationer, att få känna respekt, att få känna trivsel 

och få vara aktiv. Sammanfattningsvis har det framkommit att en 

meningsfull tillvaro, hur den än ser ut för den enskilda individen, är viktig 

för de äldre personernas livskvalitet på det särskilda boendet. 

 

Nyckelord: Kvalitet, Total Quality Management, New Public Management, 

Äldreomsorg, Meningsfull tillvaro, Särskilt boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4

Abstract 

Old people's life situation when receiving municipal help and care in their 

last period of life is sparsely investigated from their own perspective. The 

purpose of this study was focused on the thoughts of the aged people and 

their personal experiences on what quality is within the geriatric care. In 

this qualitative study, 10 elderly people aged 75-90 years were 

interviewed from 3 different nursing homes within Solna Municipality. 

Qualitative interviews, with the emphasis on their present life situation 

especially what brought about a good life, were performed. The interviews 

were analysed using qualitative content analysis. The implication of the 

term “meaningful existence” is individual and differs from person to 

person. This study has identified six categories that could lead to a 

meaningful existence for the elderly living in nursing homes. These were: 

to feel secure, maintaining self determination, maintaining relations, to be 

respected, to feel comfort and to be active. In conclusion it was found that 

a meaningful existence, what ever it may be to the single individual, is 

important the quality of life for the elderly person residing in nursing 

homes.  

 

Keywords: Quality, Elderly, Geriatric Care, Meaningful existence, Nursing 
home 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många minns förmodligen sin gamla mormor eller farmor. De flesta blir 

förvånade den dagen när de upptäcker att en närstående har blivit så 

gammal att han eller hon inte klarar sig själv. Då först får många 

kontakter med kommunens äldreomsorg. Det finns många faktorer som 

påverkar en äldre människas behov av vård och omsorg. Ålder är den 

enskilda faktor som visat sig ha störst betydelse för behov av vård och 

omsorg. Behoven av hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar med 

stigande ålder. Kön, civilstånd, ensamboende/samboende, utbildning och 

ekonomiska förhållande är andra faktorer som påverkar behov av vård 

och omsorg. Några av dessa faktorer är möjliga att påverka och förändra. 

De förbättrade levnadsvillkoren och framsteg inom medicinen har 

inneburit bättre hälsa och funktionsförmåga för äldre människor, vilket 

gör det möjligt för allt fler att leva ett självständigt liv vid högre ålder 

jämfört med för 20-30 år sedan (SOU 2002:29).  

 

Inom äldreomsorgen har mycket hänt de senaste 100 åren. Från 

tvångsvård, fattigstugor till en trygg och aktiv ålderdom. Före framväxten 

av den kommunala vård och omsorgen var det familjen som stod för både 

försörjning och vård av det allra flesta äldre. För de som inte hade familj 

eller där familjen inte hade ekonomiska möjligheter att ta hand om sina 

gamla, var fattigvården det enda alternativet (Eliasson, 1996). Detta var 

sekelskiftets offentliga äldreomsorg, som innebar att de gamla fick 

minimal försörjning, bostad och vård. I Sverige påbörjades en särskild 

bostadsplanering för äldre i och med 1918 års fattigvårdslagen och 

ålderdomshemmen började byggas. Ålderdomshemmen var till för äldre 

människor som behövde samhällets stöd i form av bostad och försörjning 

och de var långt in på 1950- talet den enda formen för offentlig 

äldreomsorg. Författaren Ivar Lo Johansson i sin bok som kom 1952 med 

hård kritik mot ålderdomshemmen i sin bok Ålderdoms- Sverige. Han 
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kritiserade bland annat klientelblandningen, passiviteten, tristessen och 

det berövade människovärdet.1 

 

I början av 1960- talet bestod det särskilda boendet för äldre av 

ålderdomshem, pensionärshem och landstingets verksamheter för 

långtidssjukvård. I och med Äldre reformen 1992 fick kommunen ett 

samlat ansvar för sjukhem, ålderdomshem, servicehus och 

gruppbostäder. Ett nytt samlingsbegrepp blev särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad. Syftet med äldrereformen var att ge kommunerna 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att utveckla de 

övergripande målen valfrihet, integritet och trygghet och utgångspunkten 

skulle vara en helhetssyn på den äldre människan. Tanken var också att 

effektivisera utnyttjandet av samhällets resurser2 . 

 

Kommunernas ansvar för vård och omsorg om äldre är reglerat i 

socialtjänstlagen. I lagen står att socialnämnden skall verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. Grundläggande principer för socialtjänstens insatser är att 

verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande 

och integritet3. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen, samt i riksdagens och regeringens 

bostadspolitiska mål, fastslås den enskildes rätt till en bostad där 

integritet och självbestämmande är skyddade även vid omfattande behov 

av vård och stöd4. Även i den nationella handlings- planen för hälso- och 

sjukvården framhålls att ett fortsatt utvecklingsarbete ska leda till att alla 

                                                 
 
1 Ivar Lo Johansson 
2Svenska kommunförbundet, oktober 2004 
3 Socialtjänstlagen. Stockholm: SFS 2001:453 
 
4 Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: HSL 1982/63 
 



 
 

9

medborgare ska uppfatta att de bemöts med respekt och omtanke och att 

de kan påverka och vara delaktiga i vården5. 

Tidigare studier har visat att då den äldre flyttar till särskilt boende 

förändras dennes livssituation, därigenom också en stor risk att personen 

tappar sina vardagssysselsättningar och blir mer inaktiv än tidigare.  

 

 Regeringens har som mål för äldrepolitiken att äldre ska kunna leva ett 

aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i 

trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång 

till god vård och omsorg. I regeringens nationella handlingsplan för 

äldreomsorgen beskrivs dessa mål på följande sätt: 

 

- De äldre skall så långt det vara möjligt ges möjlighet att bo kvar 

hemma i sin ursprungliga miljö. 

- De ska kunna flytta till en särskild boendeform om vårdbehoven är 

stora.  

- De äldre ska ha tillgång till vård och omsorg som pass alla.  

- De ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som 

yngre. 

- De ska kunna lita på att vård och omsorg har god kvalitet. 

- De ska kunna lita på att personalen kan sina saker. 

- De äldre ska få avsluta livet med värdighet och i frid6. 

 

Intresset för att följa upp äldres upplevelse av vård och omsorg har ökat 

markant på senare år. En anledning är det ökade intresset för 

kvalitetssäkring inom kommuner och landsting. I kommunernas 

enkätundersökningar får äldreomsorgen ett gott betyg, samtidigt som det 

varnas för att enkäter inte alltid ger en korrekt bild. De brister som har 

framkommit inom äldreomsorgen är att det saknas möjligheter för de 

boende att få komma ut i friska luften varje dag eller åtminstone en gång 
                                                 
 
5 Reg. Prop. 1999/2000:149 
6 Reg.prop. 1997/1998:113 
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i veckan. De äldre uppgav att personalkontinuiteten är för låg och att 

personalen är i större utsträckning stressad. Socialstyrelsen har pekat på 

det problematiska i att äldre som är i behöv av mycket vård och omsorg 

inom de särskilda boendena ofta inte kommer till tals i de vanligt 

förekommande enkäterna som många kommuner regelbundet använder 

och har därför efterfrågat mer kvalitativa studier7 

 

Då kvalitet inom vård och omsorg diskuteras allt oftare, finner vi det 

väsentligt att fördjupa oss inom detta område. Att studera tjänstesektorn 

innebär därutöver en möjlighet att få en djupare inblick i ett mycket 

aktuellt ämne, nämligen kvalitet och kvalitetsutveckling i tjänsteproducera 

organisationer. 

 

Med detta uppsatsen vill vi studera hur de äldre själva upplever vad som 

är egentligen kvalitet i deras vardagsliv. Vi hoppas att vår studie skall 

bidra med bredare tankar och idéer inom temat kvalitet och 

förbättringsarbete inom äldreomsorgen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom fallstudier speglar äldres egna tankar 

och upplevelse av vad de själva uppfattar som kvalitet i äldreboende. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur beskriver de äldre utifrån de utvalda enheterna konkret sin 

vård- och omsorgssituation? 

• Anser de äldre själva de kan påverka den hjälp de får? 

• Hur ser de äldre på livet och vården i servicehuset?  

 

 

                                                 
 
7 Vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen 2003 
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1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att fokusera oss till äldreomsorg på Stockholms läns och tittar 

närmare på äldreomsorg i kommunen Solna Stad. Vi har valt att begränsa 

oss till en fallstudie av tre äldreboende nämligen Skogan, Bollen och 

Tryggheten. Där har vi valt att titta på kvalitet och kvalitetssäkring inom 

vården av äldre och då mer specifikt på äldreomsorgen i form av särskilt 

boende. Vi väljer tre fallstudier därför att vi vill kunna komparera dessa 

för att kunna dra slutsatser med en mer generell ansats. 

 

2. Metod 

En metod är ett verktyg för att lösa problem och komma fram till ny 

kunskap. Undersökningen görs utifrån kvalitativ metod med fall studier. 

Empirin tas fram genom deltagande observationer och intervjuer. I detta 

avsnitt beskriver vi för den praktiska proceduren i genomförandet av 

undersökningen och vi förklarar dessutom urvalsprocessen. I arbetet med 

uppsatsen har vi studerat relevanta litteraturer. Nedan redogör vi för vad 

vi anser vara viktigt att tänka på i samband med den studie vi utför och 

de mål vi har. Vi kommer här att beskriva hur vi har samlat in data och 

hur vi har genomfört vår empiridel, samt redogör för analys- och 

resultatarbetet. Slutligen behandlar vi uppsatsen validitet och reliabilitet, 

och redogör för etiska överväganden. Till att börja med beskriver vi 

undersökningens vetenskapliga. 

 

2.1 Vetenskaplig strategi 

Datainsamlingen kan göras genom kvantitativa eller kvalitativa metoder. 

Kvantitativa metoder innebär att man studerar företeelser hos ett mycket 

stort antal människor på ett begränsat antal frågor, med andra ord så får 
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man fram resultat som omfattar många individer 8. Genom dessa resultat 

kan man snabbt och enkelt göra jämförelser mellan olika insamlade data 

samt undersöka likheter och skillnader, då resultaten kan presenteras på 

ett kortfattat sätt i form av sifferuppgifter. I den kvalitativa metoden 

däremot vill man genom ett antal metoder närma sig ämnet på ett 

tolkande och naturalistiskt sätt samt analysera och finna mening hos 

fenomenet man studera. En kvalitativ undersökning tar hänsyn till 

helheten på ett sätt som inte är lika lätt med en kvantitativ undersökning. 

Någon standardmetod för kvalitativa forskare finns inte – man räknar in 

olika förfaringssätt som fullt legitima, dessa är t ex intervju, observation, 

analys av text eller dokument (Ryen, 2004). Vår studie är i huvudsak 

kvalitativ, då vi med denna utvärdering vill tolka och förstå det undersökta 

problemområdet. Våra intervjufrågor är formulerade bl a som ”Tror du 

att”, ”Vad anser du ” och ”Hur upplever du”, osv. Detta stämmer väl 

överens med användningen av en kvalitativ metod. Ett annat utmärkande 

drag för en kvalitativ metod är att forskaren inte från början vet vad 

forskningen ska resultera i, detta kräver att forskaren är flexibel mot det 

som studeras. I vårt arbete resulterade det i att vi anpassade oss till nya 

infallsvinklar som uppstod under arbetets gång, vilket medförde några 

omarbetningar av problemställningen. När man gör kvalitativa studier är 

naturligtvis texten och arbetsmaterialet det centrala. I vårt arbete har vi 

låtit fältet och verkligheten ge oss kunskapen, likväl som vi har utgått från 

en del teorier – detta har vi sedan använt i vårt analysarbete. 

 

2.2 intervjuer 

Alla data samlades in genom kvalitativ intervju då det har visat dig vara 

den mest lämpliga datainsamlingsmetod när det gäller äldre människor. 

Det var genom att samtala med de äldre om hur de uppfattade din värld 

                                                 
 
8 Ryen Anne, 2004 
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och sitt liv som möjligheten till förståelse för deras upplevelse av kvalitet 

kunde växa fram9. 

Trots att om den kvalitativa intervjun är ganska fria så behövs noggranna 

förberedelser. Kvale har beskrivit olika aspekter av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Det finns en öppenhet som han kallar 

förutsättningsmedvetande vilket innebär att intervjun inte utgår från 

färdiga tolkningsscheman eller kategorier utan intervjun är fokuserad på 

bestämt tema. Intervjuaren försöker få beskrivningar av olika aspekter av 

informanternas upplevelse för att sedan förstå helheten. Uttalande från 

informanterna kan vara mångtydiga och motsägelsefulla då de speglar 

den värd den intervjuade lever i. En intervju kan leda till nya insikter för 

den intervjuade som kan förändra sin beskrivning av eller uppfattning om 

ett visst tema. Kvale menar att olika intervjuare kan få den intervjuade att 

göra olika uttalanden om samma tema beroende på känslighet för och 

kunskap om ämnet för intervjun. Det mellanmänskliga samspelet i 

intervjusituationen har betydelse för den kunskap som kommer fram i 

intervjun. En väl genomförd forskningsintervju kan ge den intervjuade ny 

insikt och en ovanlig och berikande upplevelse10. 

I denna studie har en temaguide använts som stöd under intervjun och för 

att öka möjligheten att få med relevant material för undersökningen. I 

studien är det upplevelse av kvalitet utifrån de äldres livsvärld som har 

studerats, det är specifika situationer och handlingar som rör 

självbestämmande men även respekt och värde. Under intervjun 

strävades efter att skapa lugn och förtroende för att informanten skulle få 

bra förutsättningar för att berätta. 

 

2.3 Metod för data insamling 

 Med utgångspunkt till ovan förda resonemanget beslöt vi oss för att 

öppna kvalitativa intervjuer var den mest lämpad metoden för insamling 

                                                 
 
9 Kvale S. 1997 
10 Kvale S. 1997 
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av empirisk data. Undersökning har omfattat pensionärer och anställda, 

sjukvårdsbiträden, undersköterskor, skötare, hemtjänstassistenter och 

sjuksköterskor. För att ta reda på detta har en fallstudie genomförts där 

forskarstudenterna har gjort öppna intervjuer med 10 pensionärer, 4 

anställda och 8 anhöriga. Fördelarna med vårt val av metod är att vi kan 

vara ganska säkrare på att få fram intervjupersonernas åsikter och egna 

tolkningar. Kvalitativ metod bedöms som mest lämpad för att kunna 

upptäcka så många företeelser och mönster möjligt. Öppenhet för ny 

information från de äldre utgör de viktigaste utgångspunkt för valet av 

datainsamlingsteknik. En viktig förutsättning för de äldres medverkan i 

undersökning bedömdes vara att de skulle få vara anonyma, dvs. att i det 

här fallet endast intervjuaren och äldreomsorgschefen på 

boendeenheterna skulle känna till vilka personer som har lämnat 

information. En kvalitativ metod ger också en flexibilitet i datainsamlingen 

under undersökningens gång11. Nackdelar med vår valda metod är att den 

kan vara tidskrävande då det empiriska materialet tar tid att samla in, 

sortera och göra åskådligt. Sedan kan vi ifrågasätta vår egen medverka i 

undersökningen och vilka konsekvenser det får för öppenheten när det 

gäller detaljer och nyanser i materialet. Våra intervjuer genomfördes till 

viss del strukturerade med en intervjuguide som underlag för att kunna 

hålla oss inom ramen för vår studie, utan att öppenheten går förlorad. I 

öppen intervju menar Jacobsen (2007) att man etablerar en relation och 

det skapas ett samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuar. 

Det görs heller inga begränsningar av vad som kan eller får sägas. Vi 

skulle kunna använda oss av gruppintervjuer som Jacobsen menar är ett 

bra alternativ för att få fram varför människor har en viss åsikt. Det finns 

dock en risk med att vi som är relativt oerfarna intervjuare inte till fullo 

behärskar en sådan metod. Det kan enligt Jacobsen vara svårt att hålla 

sig till temat i och menar vidare att den metoden lämpar sig allra bäst för 

samtal kring en specifik händelse eller upplevelse. 

                                                 
 
11 Jacobsen 2007 
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2.4 Undersökningsmetod 

Studien inleddes av en översiktlig litteratursökning i databaserna: Google, 

Libris, Stockholms universitets bibliotek, Södertörns bibliotek, Stockholms 

stadsbibliotek, Äldre centrum, Socialstyrelsen och E-tidskrifter inom 

området kvalitet i äldreomsorgen. Sökningar visade ett stort utbud av 

litteratur som behandlade området. Sökord som användes var: 

kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete, inom äldreomsorgen. 

Litteraturen valdes även utifrån vanligt förekommande referenser till 

andra källor som behandlade det valda området. Vi försökte i stor 

utsträckning att avgränsa urvalet till aktuella litteraturer så gott det går. 

Vi har även använt oss av referenslistor och på så sätt funnit ytterligare 

litteratur som var av intresse. På detta sätt fann vi också ofta 

återkommande författare som framstår vara av vikt inom 

forskningsområdet. 

 

2.5 Fallstudie 

En fallstudie är en systematisk undersökning av ett visst fenomen, till 

exempel en händelse, en individ, en grupp etc. Fallstudiens främsta styrka 

är att den ger forskaren möjligheten att bearbeta olika sorter av empiriskt 

material, t.ex. dokument, intervjuer och observationer. Fallstudien är en 

ansats som med fördel kan utnyttjas för att på ett metodiskt sätt studera 

en viss omständighet.  

 

En fallstudieundersökning är lämplig då den information som har erhållits 

från de intervjuade inte kan bedömas utifrån ett sanningsvärde utan hellre 

utifrån trovärdighet. Syftet med fallstudien är i grunden inte att ge korrekt 

eller sann tolkning av den information som skaffats. Istället går det ut på 
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att röja undan felaktiga slutsatser för att nå den bästa och mest 

trovärdiga tolkningen av en viss situation12.  

 

Vår strävan är att med de resurser vi har att tillgå, ge en så korrekt bild 

som möjligt av aktuell situation, utifrån de inblandades olika synvinklar. 

Det är varken möjligt eller eftersträvansvärt att i detta fall leverera något 

precist och objektivt resultat av vår studie. Istället försöker vi med hjälp 

av en fallstudieliknande ansats, utifrån olika informationskällor tolka den 

aktuella situationen på ett så öppet och reliabelt sätt som möjligt. 

Underlaget för uppsatsen är framför allt grundats på primärdata hämtat 

genom inspelade intervjuer som genomförda vid personliga möten. Alla 

intervjuer är inspelade på band. Sekundärdata i uppsatsen består av 

litteraturer, vetenskapliga artiklar och rapporter som handlar om det 

berörda ämnet.  

 

2.6 Urval 

Urvalet av intervjupersoner ska styras av syftet, och kvaliteten på urvalet 

beror ofta på hur stor överrensstämmelsen är mellan dem man väljer att 

intervjua och de problemställningar man har (Jacobsen 2007). Urvalet av 

informanterna gjordes på särskilda boenden. Socialstyrelsens definition på 

det särskilda boendet innefattar gruppboende, servicehus, sjukhem och 

ålderdomshem. Ett strategiskt urval tillämpades. Det eftersträvades att få 

en jämn fördelning på män och kvinnor samt en variation i fråga om ålder, 

och tid de bott på det särskilda boendet. Tio informanter valdes ut, fem 

män och fem kvinnor som bor på tre olika boendeenheterna i Solna stad. 

Vi lät personalen på servicehusen välja ut de äldre som skulle intervjuas, 

vilket innebär att vi inte gjorde slumpmässiga urval. Patienter med svår 

och medelsvår demens samt de svagaste äldre exkluderades. Samtliga 

intervjuade kunde föra en dialog utan större svårigheter att uttrycka sig 

på grund av sjukdom eller annat. 

                                                 
 
12 Merriam S.B. 1994 
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2.7 presentanter 

I studien ingick 10 personer, åldern varierade mellan 75 och 90. Samtliga 

var änkor eller änkemän och tiden de bott på institutionen varierade 

mellan ett år och tio år. Hjälpbehovet hos sex av personer var stort, de 

behövde bland annat hjälp med toalettbesök, uppstigning och 

sängläggning. Åtta av de personer behövde hjälp med dusch. Samtliga 

personer utom en hade flyttat till serviceboendet då de på grund av 

sjukdom inte klarade sig i det egna hemmet. En person flyttade till det 

särskilda boendet när hans maka dog. Några av de äldre bestämde flytten 

själva medan andra hade blivit uppmanade av läkare, anhöriga eller 

assistenter att flytta. En person hade växelvård och bodde två veckor i 

hemmet och två veckor på särskilt boende.  

 

2.8 Datainsamling 

Vi började med att ringa upp de olika servicehusen och personliga kontakt 

skapades med personal som hade hand om de äldre. Inför vår studie har 

vi talat om för de kontaktade varför vi ville intervjua dem och vad ämnet i 

sig handlade om, därefter frågade vi om någon var villig att delta. 

Informanter fick då information om studiens syfte och etiska hänsyn. Efter 

någon dag kontaktades de på telefon och ytterligare information om 

studiens gavs. Vi därefter bokades tid för intervjun in och utifrån 

individens önskemål bestämdes var intervjun skulle äga rum. Samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta. I några fall gav informanterna 

verksamhetschef och sköterskan klartecken till att de var positiva till att 

ställa upp på intervjun. Tid för intervjun bokades delvis direkt över telefon 

och via sköterskan. Intervjuerna varade mellan en och halv timme. 

Intervjun började med en öppen fråga och en temaguide användes. Det 

tema som belystes var: 

- De äldres beskrivning, tankar kring ordet kvalitet. 

- De äldres upplevelse av kvalitet 
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- Faktorer som påverkar deras möjligheter till självbestämmande 

- Upplevelse av tryggheten och respekt för individer relaterat till 

boendeenheten. 

Samtliga intervjuer spelades in på ljudband och transkriberades ord för 

ord. Transkriberingen gjordes av intervjuaren själv och genomfördes 

snarast efter intervjutillfället. 

 

2.9 Dataanalys 

Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

förekommer både som kvantitativ metod till exempel inom 

massmedieforskningen och som kvalitativ metod inom bland annat 

utbildning och omvårdnadsforskning. Kvalitativ innehållsanalys används 

för att upptäcka mönster i intervjuer, observationer, dagböcker, samtal, 

texter och för att beskriva, gestalta och karaktärisera fenomen. Som 

kodningssystem kan ett deduktivt förutbestämt, teoristyrt arbetssätt 

användas vilket betyder at gå in i materialet uppifrån och neråt och utgå 

från det generella till det specifika, eller en induktiv ansas som datastyrd. 

Den induktiva ansatsen utgår från empiriska data och bygger nerifrån och 

uppåt för att få svar och från det specifika till det generella13. 

 

Vi började med att skriva ut intervjuerna ordagrant i sin helhet just för att 

få en bred analys av materialet. Därefter genomlästes intervjuerna flera 

gånger innan vi börjar successive bygg viktiga innehålls till kortare texter. 

Kvale (1997) beskriver den så kallade meningskoncentreringen vid 

kvalitativ metod. Den innebär att intervjupersonernas uttalade meningar 

formuleras mer kortfattat. Innebörden av det som sagts omformuleras i 

några få ord. Man pressar samman långa uttalanden i kortare uttalanden. 

Större intervjutexter minskar helt enkelt till kortare och koncisare 

formuleringar. Vi såg ganska fort att detta var en väg att följa. Vi lade ut 

alla papper på ett stort bord för att få ett större perspektiv. Med 
                                                 
 
13 Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 1998 
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färgpennor markerade vi uppsatsen viktiga och användbara formuleringar. 

Sedan skrev vi ner alltihop till korta meningar och fick på så sätt fram den 

huvudsakliga och viktigaste innebörden i det som var sagt.  

 

2.10 Validitet  

Begreppet validitet betyder giltighet eller relevans. Validiteten i en 

undersökning påverkas av i vilken grad insamlande data är relevant. Två 

kriterier som används för att värdera den kvalitativa studiens kvalitet är 

validitet och relevans. Bedömningen av relevans skiljer sig inte från 

bedömningen av den kvantitativa studien; Behövdes forskningen? Har 

studien tillfört ny kunskap eller förstärkt intrycket av rådande 

uppfattningar? Kvalitativa studier om brukarinflytnade i äldreomsorgen 

efterfrågas av socialstyrelsen. En hel del av resultatet överensstämmer 

med tidigare forskning men även ny kunskap har framkommit. I studien 

har koherenskriteriet som Kvale (1997) beskrivit tillämpats för att uppnå 

tillförlitlighet och trovärdighet. Koherenskriteriet innebär att det ska vara 

möjligt att följa forskarens resonemang hela vägen och att analysen av en 

text kan exemplifieras med hjälp av citat. Inom den kvalitativa skolan 

talas det idag om termer som pålitlighet, konfirmerbarhet och 

trovärdighet när sanningsvärdet diskuteras. Medbedömning är ett sätt att 

värdera validiteten. I denna studie har de meningsbärande enheterna 

plockats ur forskaren samt av ytterligare en person oberoende av 

varandra. Det rådde stor överensstämmelse av utplockade enheter då en 

jämförelse gjordes. Dialogisk validering har skett kontinuerligt under 

intervjuerna14. I denna studie som mätinstrument tillämpades kvalitativa 

studier som utformades och bearbetades noggrant utifrån studiens syfte, 

frågeställningar, teoris val samt tidigare forskning. Validiteten bedömdes 

vara hög i studien eftersom frågorna lyckades fånga in en bred förklaring 

av det valda fenomenet. 

 
                                                 
 
14 Kvale S. 1997 
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2.11 Etiska Övervägande  

I forskning om människor och deras känslor och upplevelser kommer 

etiska överväganden in på flera nivåer. Det grundläggande är att 

forskning bara får godkänns om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

alltid ska beaktas vid etikprövning. Forskaren har ett ansvar för de 

människor han forskar på, både för deras välbefinnande och för den 

information som samlas in om dem15.  

Det finns fyra huvudkrav på forskningen; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

1990). Informationskravet innebär att man underrättar informanten om 

deras uppgift i projektet, att man upplyser om frivilligheten i deltagandet 

och att man meddelar de villkor som innebär för deltagandet (ibid). Inför 

vår studie har vi talat om för de kontaktade varför vi ville intervjua dem 

och vad ämnet i sig handlade om, därefter frågade vi om någon var villig 

att delta. Samtyckeskravet handlar om att inhämta informantens 

samtycke (ibid). Som forskare får man inte utsätta individer för psykisk 

eller fysisk skada. Man för heller inte utsätta individer för förödmjukelse 

eller kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet och ska vara den 

självklara utgångspunkten för de forskningsetiska överväganden som 

varje forskare ska ta hänsyn till. Individskyddskravet konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav för forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har i vår kontakt men 

intervjupersonerna utgått från dessa fyra krav. Vi vet att representanter 

för äldreomsorgen ofta blir utsatta för kritik gällande kvaliteten, vi är 

därför medvetna om att diskussionen om kvalitet inom äldreomsorgen kan 

vara etisk känslig. För att tillmötesgå informationskravet informerades 

intervjupersonerna om sin uppgift i studien och vilka villkor som gäller för 

deras del. De informerades även om studiens övergripande syfte och om 

                                                 
 
15 Vetenskapsrådet Codex regler och riktlinjer för forskning Lag 2003:460 
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att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Intervjupersonernas samtycke till medverkan skaffades genom ett 

introduktionsbrev där vi kortfattat beskrev studien och frågade om de var 

intresserade av att medverka. 

 

Enligt konfidentialitetskravet upplystes de även om att allt material 

kommer att förvaras så at det är omöjligt för utomstående att komma åt 

det. I våra transkriberingar av intervjumaterialet avidentifierades 

intervjupersonerna och gavs möjligheter att vara anonyma genom att vi 

använde fingerade namn och inte angav var de var verksamma. 

Nyttnandekravet uppfylldes på så sätt att intervjupersonerna 

informerades om att uppgifter och resultat inte kommer att användas för 

annat är forskningsändamål. 

 

3. Teoretisk Referensram 

. 
3.1 Filosofi bakom kvalitetstänkandet  

Total Quality Management (TQM)  

Under 1990 - talet har kvalitetsbegrepp, kvalitetsmättningar samt 

kvalitetssäkring blivit dagsaktuella inom offentlig verksamhet. Det har 

utvecklats nya metoder för att kunna mäta och utveckla kvalitet. En av de 

mest kända metodteorierna är Total Quality Management som utvecklades 

först i Japan efter andra världskriget. Teorin har spridits sig över hela 

världen och används såväl i amerikanska som europeiska företag.  

 

TQM är en modell för kvalitetsarbete som innebär att man istället för att 

styra med regler, styr med kvalitet i alla led och i allt som företaget 

genomför. Varje medarbetare ansvarar för sitt arbete inom organisationen 

(Eriksson, 2003; Gustafson, 1998; Quist, 2003). TQM bygger på ett 

engagerat ledarskap, sätta kunderna i centrum, skapa förutsättningar för 

delaktighet, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar 

samt arbeta med processer. TQM innebär att arbeta aktivt med 
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kvalitetsfrågor. Inledningsvis nämns amerikanen Edward Deming som en 

av de viktigaste personerna bakom TQM. Deming utvecklade en 

”ledningsfilosofi”, där behovet av ett brett deltagande från de anställdas 

sida samt personalens inflytande betonades 16. Utifrån ett 

kvalitetstänkande betraktar Deming en organisation som ett system. Han 

definierar systemet som ett nätverk av ömsesidigt beroende komponenter 

som samverkar för att uppnå det syfte som systemet har. I detta 

kvalitetsstänkande antar han att kostnaderna för en låg kvalitet på lång 

sikt blir högre än kostnaderna för att utveckla en högre kvalitet.  

Ett annat antagande är att medarbetarna naturligt samarbetar och bryr 

sig om en god kvalitet. De vill ta initiativ för att stärka kvaliteten så länge 

man använder sig av rätt redskap/verktyg. Ytterligare antagandet är att 

en organisation arbetar effektivare om man kan se direkta kopplingar 

mellan ett system och förbättringar samt god kvalitet (Gustafson, 1998; 

Quist, 2003).  

TQM har fått stort genomslag inom i första hand tillverkande företag, men 

har även på senare tid fått genomslag i tjänstesektorn, både den 

offentliga och privata. Centrala utgångspunkter i det totala 

kvalitetstänkandet är att kunden (brukaren) står i centrum, helhetssyn, 

förbättringar samt utveckling av verksamhetens all slags processer (Quist, 

2003; Eriksson, 2003).  

 

3.2 Total kvalitet inom äldreomsorgen 

Total kvalitet ska även genomsyra arbetet inom äldreomsorgen. Enligt 

allmänna råd ska kvalitetssystem utgöra stöd för ledningen så att de kan 

styra verksamheten mot uppsatta mål, där all personal systematiskt ska 

medverka i kvalitetssäkrings- samt kvalitetsutvecklingsarbetet. I fokus av 

detta kvalitetsutvecklingsarbete ska brukaren stå i centrum17. 

                                                 
 
16 Quist, 2003 
 
17 Bergstrand & Hermansson, 1999, SOSFS, 1998:8 
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Kvalitetsutveckling innebär att ständigt utveckla och anpassa 

verksamhetens olika områden utifrån de målen som sätts upp. 

Kvalitetssäkring innebär att rätt saker görs på rätt sätt genom att mäta 

eller värdera kvalitet och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten18 

 

Det innebär att fastställa och vid behov förbättra det man gör. Med 

kvalitetssystem kan en fundamental ordning bildas i verksamheten, det 

vill säga synliggöra och tydliggöra verksamheternas kvalitet och resultat 

för brukare, personal och omvärld. 

 

Bergstrand och Hermansson (1999) nämner olika kvalitetsfaktorer som är 

viktiga för att uppnå total kvalitet inom äldreomsorgen. En 

grundförutsättning för att lyckas med ett kvalitetsarbete är att 

arbetslagen är rätt sammansatta och har gemensamma mål, rätt verktyg 

och förhållningssätt i arbetet. Målet inom organisationen är att 

tillfredsställa brukarens behov. Allas delaktighet är viktigt samt att varje 

medarbetare har förtroende och möjligheter att utföra och utveckla sina 

arbetsuppgifter. Som viktig kvalitetsfaktor ses även kompetensutveckling 

för organisationens framgång. Det är nödvändigt att medarbetarna har 

hög kompetens samt att medarbetarna får möjlighet att vidareutvecklas. 

De bör se sitt arbete som en del i en större helhet och där långsiktighet 

bör leda till ökad effektivitet samt nöjdare brukare. 

 

3.3 New Public Management 

New public management har varit riktmärket för den offentliga sektorns 

reformarbete i mer än ett decennium19. Reformerna kan och ska inte 

beskrivas som ett sammanhängande reformpaket utan ett paraplybegrepp 

av olika tankar och reformer där den idé vilken tilltalar implementeras i 

organisationen. Målet är dock att införa och implementera värderingar 

                                                 
 
18 Norman, 1999 
19 Skålén, 2004 
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från den privata sfären i det offentliga20. Olika benämningar av begreppet 

är ekonomism21, New Public Management och managerialismen. De olika 

beteckningarna används parallellt och vilka normer och värderingar som 

ingår i denna managementform samt hur reformerna ska implementeras 

kan variera ansenligt från fall till fall. 

Huvuddragen i NPM är: 

• Fokus på privat ägande, konkurrens och out-sourcing av offentlig 

verksamhet 

• Obetydlig skillnad mellan offentligt och privat 

• Betoning på ledarskap 

• Ökad fokus på effektivitet och målstyrning 

• Besparingar och kostnadskontroll 

• Decentralisering av de offentliga strukturerna (byråkrati) 

• Tydligt ansvarsutkrävande och tillsynsmekanismer 

• Imitation av näringslivets managementfilosofier såsom bonus, 

image och kundfokus. 

  

Även om NPM är ett ganska spretigt begrepp anser vi att punkterna ovan 

ger en klar bild av vad filosofin handlar om. Sett i ljuset av denna studie 

fyller NPM teorin uppgiften att klargöra i vilken miljö vi rör oss i. Att man 

kommer att upptäcka organisationer som är mer eller mindre influerade 

av dessa teorier verkar logiskt, men vi är också medvetna om att det är 

farligt att dra för stora slutsatser utifrån denna studie av äldreomsorgen 

på grund av studiens begränsade omfattning. 

 

För att förstå kvalitet som idé måste man också förstå vad en idé är och 

hur den uppkommer. Czarniawska och Jorges presenterar i sin idémodell 

en alternativ modell för att synliggöra och förstå 

institutionaliseringsprocesser. Grundtanken är att förklara förändringar i 

organisationsfältet. Modellen förklarar förändringar i organisationer genom 
                                                 
 
20 Skålen, 2004 & Lundquist,1998 
21 Lundquist 
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de översättningsprocesser som sker lokalt, när nya idéer tas in i 

organisationer som lösningar till olika problem22. Vidare använder 

Czarniawska och Joerges idémodellen för att följa en idé som blir 

institutionaliserad genom en process, istället för den person, organisation 

eller det fält där institutionaliseringen sker. Deras idémodell kan beskrivas 

såsom 1) löskoppling, när inspiration till idén hämtas från en annan 

tid/plats, 2) förpackning, när idén översätts till en prototyp, kod eller 

modell, 3) när idén presenteras för organisationen, 4) den praktiska 

omsättningen, 5) den ”svarta lådan”, där idén blir en för-givet-tagen 

institution som behöver omformuleras för att kunna ges ny kraft23. Detta 

beskriver hur en idé föds, senare översätts, implementeras, blir till rutin 

och ibland måste omformuleras. 

 

Vad är då kvalitet? Från ett kommersiellt företags perspektiv betyder ökad 

kvalitet större intäkter men inom många offentliga sektorer betyder en 

högre kvalitet ett större tryck på fixerade eller till och med avtagande 

resurser. Detta har i vissa fall lett till att man velat göra mindre fast bättre 

”do less, better”.24 Begreppet kvalitet i service quality litteraturen 

fokuserar på uppfattad kvalitet, vilket skiljer sig från objektiv kvalitet i det 

att det hänger på mottagarens förväntningar snarare än på något 

objektivt kriterium. Rowley konstaterar att begreppet visserligen är 

komplicerat men ändå grundar sig i relationen mellan myndighet-

producent av tjänsten och brukaren. Observeras bör även att man antar 

att “förväntad service” är en god bas för att fatta beslut om 

verksamheten, vilket i sig är problematiskt ur realiserbarhet och 

adekvanssynpunkt. Begreppet kvalitet är problematiskt. I en industriell 

process kan god kvalitet innebära att en produkt lever upp till vissa 

specifikationer på ett tillfredsställande sätt, och det finns ISO certifieringar 

som ska garantera detta. Inom vård och omsorg blir begreppet kvalitet 

                                                 
 
22 Erlingdottir 1999:46 
23 Erlingdottir 1999:30-33 
24 Donelly, 1999:47 
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mer mångbottnat i och med att det finns fler dimensioner att beakta. 

Innebär god kvalitet att vården uppfyller en lista på bestämda kriterier, 

såsom att en demenspatient inte har liggsår, vistas utomhus en halv 

timme dagligen under sommarhalvåret samt bibehåller sina kroppsliga 

funktioner så länge som möjligt?. 

4. Empiri 

4.1 Fakta om de tre boendeenheter i Solan kommun och 

intervjuer med boende. 

 

4.1.1 Skoga 

Skoga ålderdomshem är ett äldreboende i Huvudsta, Solna. Det drivs i 

egen regi av Solna stad. Sommaren 2006 påbörjades ombyggnation av 

Skogar, för att modernisera lägenheterna med större badrum. Under 

ombyggnadstiden har en del pensionärer och personal flyttat till kvarteret 

Sfären i Stocksundstorp, Lillskoga. Skoga byggdes 1972 och innehåller 

lägenheter för 120 boende. Lägenheterna har ett rum och två rum, 

pentry, dusch och toalett. På bottenvåningen finns expedition, kiosk, kök, 

arbetsterapi, tvättstugan, bibliotek, samlingssal, matsal, och slutligen hår 

och fotvård.  

Skoga erbjuder de boende en utsikt som är mycket uppskattad. 

Byggnaden är belägen i Huvudsta med den vackra utsikten över 

Ulvsundasjön, Bromma flygplatsen och Mälaren. De äldre som endast ser 

lite av sjön från sina lägenheter kan ändå njuta av utsikten på 

våningsplanets solaltan. Den är en samlingsplats för boende och personal. 

 

4.1.2 Bollen 

Bollen servicehus är beläget i Råsunda, inte långt från Råsunda 

fotbollsstadion. Kvarteret består av tre husrader sammanbyggda kring en 

stor grön gård öppen mot sydost. Lokaler för äldrevård samt ett antal 

pensionärslägenheter är förlagda till en tvåvåningsbyggnad mot 

Stråkvägen. En högre del mot Parkvägen rymmer ytterligare nära 60 



 
 

27

pensionärslägenheter och en barnstuga. Gården binder på ett fint sätt 

samman de olika delarna och verksamheterna. På kvarteret finns det en 

restaurang, café, fotvård, arbetsterapi, daghem och landstingets 

vårdcentral.  

I omgivningarna runt servicehuset finns både villabebyggelse, äldre 

hyreshus och grönområden. För de äldre som kan promenera på egen 

hand uppskattas närheten till de fina omgivningarna. De äldre uppskattar 

att lägenheterna har balkongen och tillringar en stor del av din tid där 

under sommarmånaderna. På varje våningsplan finns 

gemensamhetsutrymmen, men dessa används inte. Utom på ett av 

våningsplanen där de boende har en social samvaro. De träffas för att 

dricka kaffe, spela bridge eller välkomna nya hyresgäster. 

4.1.3 Tryggheten 

Tryggheten Äldreboende är beläget i Bergshamra i kvarteret Sfären. 

Trygghetens omvårdnadsboende drivs av Aleris Äldreomsorg på uppdrag 

av omvårdnadsnämnden. Det finns 31 lägenheter på Tryggheten. För de 

boende finns tillgång till fritidsverksamhet, arbetsterapi och olika 

samkvämsmöjligheter. I kvarteret finns dessutom livsmedelsaffär, 

restaurang, bad, gymnastiksal och hårfrisörska tillgängligt för alla. 

Tryggheten har utsikt över Lilla Värtan och omgivningarna består av 

bostadsbebyggelse och grönområde. De äldre påpekar dock att de 

backliga omgivningarna medför svårigheter vid promenader. Likaså saknar 

de boende allmänna kommunikationer vid boendeenheten. Omgivningarna 

med backar och avstånd till kommunikationerna i Bergshamra centrum får 

till följd att de äldre inte kan röra sig i samhället på det sätt de önskar. De 

orkar inte ta sig till affärerna i centrum och de orkar inte ta sig till 

allmänna kommunikationerna för att kunna besöka anhöriga och vänner. 

Att använda färdtjänst i den utsträckning de önskar blir för dyrbart. 

Avsaknaden av till boendeenheten får också till konsekvens att de boende 

inte heller får besök av anhöriga och vänner som är beroende av allmänna 

kommunikationer för att resa. 
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4.2 De intervjuade 

Undersökningsgruppen består av tio äldre personer som bor på olika 

servicehus i Solna Stad. Ålder varierar mellan 75 till 90. Alla har de någon 

form av hjälp i sitt dagliga liv, antingen från anhöriga eller från 

servicehuset. De tio äldre har olika mycket eller lite hjälp. Tre män och 

två kvinnor sitter i rullstol och har mycket hjälp i sitt dagliga liv. De andra 

kan röra sig bra med hjälp av rollator och har mindre hjälp i sin vardag. 

 

4.2.1 Vardagen på servicehuset   

Denna punkt tar upp temat sysselsättning, hur vardagen på servicehuset 

ser ut, om den äldre har någon speciell aktivitet. Möten med andra 

människor tas upp och även om den äldre vistas utanför sitt hem i någon 

mån. Här ser svaren lite olika ut, bland annat beroende på hur pass rörig 

den äldre är. Åtta har någon daglig aktivitet, medan två anser sig göra i 

princip ingenting om dagarna. 

 

- ”Ja, nu sitter jag i rullstol sedan jag bröt lårbenet på tre ställen. 

Förut brukade jag ta långa promenader. Jag går på gymnastik och 

så träffar jag andra människor i vår gemensamma träfflokal”. (Åke 

85 år) 

 

Den andra intervjuade sitter i rullstol på grund av sjukdom. Hon har 

mycket hjälp dagligen och säger sig göra synnerligen lite om dagarna. 

Förut läste hon löste korsord, men det gör hon inte nu. Hon tittar för the 

mesta på TV. 

- ”Jag sysselsätter mig inte med någonting. Ingeting, allting har 

försvunnit. Jag har ingen lust för någonting. Förut löste jag mycket 

korsord, det har gått bort. Jag kan ta en bok men ”det har blåst 

iväg” de senaste åren. Jag går ner och fikar och så har vi 

högläsning. Jag brukar tittar på TV. Jag träffar andra människor har 
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men umgås inte så mycket med dem. Jag gör inte det. Jag kommer 

inte utanför mitt hem så mycket”. (Maja, 89 år) 

 

4.2.2 Boende och trivsel 

Den äldre har här berättat om hur han/hon trivs i sin lägenhet. Praktiska 

detaljer såsom hur väl anpassad lägenheten är utifrån den äldres behov 

har diskuterats. Ett exempel på en val anpassad lägenheten är 

handikappanpassad eller inte, om trösklar har tagits bort och liknande. 

Alla är nöjda med sitt boende.   

 

- ”I början trivdes jag inte alls i min lägenhet. Man måste ju sätta sig 

in i allting i början och jag hade svårt att acceptera det. Nu trivs jag 

bra. Jag har bott här i fyra år nu. I lägenheten finns inga trösklar, 

den är en etta med sovrum. Den är bra”. ( Elisabeth, 83 år) 

 

- ”Min lägenhet är jättefin med utsikt över Bromma flygplats. Den är 

handikappanpassad och trösklarna är borttagna. Det fungerar bra i 

lägenheten. Jag har ingenting att klaga på”. (Björn, 85 år)  

 

- ”Jag trivs ganska bra i min lägenhet. Den är på två rum och kök. 

Den är bra utformad och har inga trösklar. (Pelle, 88 år) 

 

- ”Jag trivs bra i min lägenhet. Det är en etta med sovalkov. Den är 

handikappanpassad på ett bra sätt”. ( Stina, 82 år) 

 

4.2.3 Hälsa, vård och omsorgssituation och typ av hjälp 

Här är samtalet gällt hälsa, till exempel den äldres sömn, den äldres 

eventuella mediciner och den äldres fysiska handikapp. Den intervjuade 

berättade också om vilken typ av hjälp han/ hon har i sin dagliga 

livsföring. Med hjälp avses hjälp från personalen på servicehuset eller 

hjälp av anhöriga. Här ger berättelserna åter varierande svara eftersom 
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de äldre har olika mycket hjälp utifrån sitt eventuella handikapp eller sin 

sjukdom. 

- ”Jag äter inga mediciner nu. Handikapp, ja det är väl att jag är 

stomiopererad. Jag har påse på magen. Men det lider jag inte av 

något vidare som det är nu. Jag sover bra om nätterna. Det är nog 

få människor som sover så bra som jag. Jag tycker att jag är lyckligt 

lottad. Det är många som har problem med sömnen. Jag har hjälp 

från personalen när jag ska till olika ställen. Då kommer de och 

hämtar mig. Om jag ska till fotvården måste jag ha någon med mig. 

Jag hittar inte själv. Jag har städhjälp också” (Elisabeth 83 år) 

 

En annan av de intervjuade har på grund av sitt handikapp och sin 

sjukdom mycket hjälp i hemmet dagligen och sitter i rullstol. 

 

- ”Jag äter mediciner både på morgonen och eftermiddagen. Det är 

bland annat mot smärtan. Jag bröt lårbenshalsen på tre ställen, 

Sedan har jag min sjukdom också. Jag har hjälp hela dagen med 

allting. Jag får hjälp med dusch, rakning och mat. Jag har hjälp med 

städning av personalen. Även handling och tvättning av kläder. Jag 

måste ha hjälp till och från toaletten också”. (Åke, 85 år) 

-  

En av de äldre har ingen hjälp alls från servicehuset, utan klara sig själv 

för det mesta och har en dotter som kommer rätt så ofta och hjälper till. 

 

- ”Jag mår ganska hyfsat trots att jag är opererad för en allvarlig 

sjukdom. Jag gjorde illa mig i ryggen och den tycker jag är värre, de 

gör sig alltid påmind. Så jag måste gå med rollator tack vare min 

rygg. Jag har ätit mycket smärtstillande tabletter förut, men nästan 

tagit bort alltihop utav det nu. Nu äter jag bara värktabletter två 

gånger om dagen. Jag får hjälp utav min dotter så jag har ingen 

hjälp från servicehuset. Jag klara mig själv för det mesta. Min dotter 
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kommer rätt så ofta och hjälper mig med städning och tvättning av 

kläder”. (Maj Britt 75 år)  

 

- ”Jag var så pass dålig så att jag inte kunde sköta mig själv. På 

grund av sjukdomen sitter jag nu i rullstol. Jag äter mycket 

mediciner på både morgon, lunch och kväll. Sömnen, den är väl 

god. De kommer på morgonen och lagar frukost åt mig. De ger mig 

mediciner och allting. Sedan kommer de till lunchen och hjälper mig 

med maten. Därefter kommer de och hämtar mig till kaffet. Även på 

kvällen och ibland på natten får jag hjälp. Jag får också hjälp med 

att klä på och av mig. Jag har städhjälp också. Jag får hjälp i stor 

sätt med allting”. (Maja, 89 år) 

 

4.2.4 Relationer till anhöriga och personal 

Här berättade de äldre om kontakten med anhöriga eller vänner. Frågan 

om den äldres möjlighet att behålla sitt umgänge sedan han/hon flyttade 

till servicehuset togs upp. En del har anhöriga som kommer på besök, 

medan någon umgås mycket med de andra äldre på servicehuset. Här 

kommer alla fram till att deras möjligheter att behålla sitt umgänge sedan 

de flyttade till servicehuset är begränsade av olika anledningar. Den äldre 

berättade också om relationen till personalen på servicehuset samt hur 

relationen till personalen fungerade. 

 

- ”Jag har barn som kommer ibland. Jag har ett här i Stockholm och 

de andra bor i Nässjö. Han som bor här i stan hör av sig ibland. 

Vänner, de har jag här. Gamla grannar har jag haft, men de har 

tunnat ut. Jag vet inte vad som har hänt en man jag brukar de 

umgås med. Han hade dåligt hjärta, så jag är lite orolig för honom. 

Det är inte alls samma sak som innan jag flyttade hit. Man kan inte 

träffa sina gamla vänner. När det gäller relationer till personalen, ja 

den kan jag inte klaga på. Det finns ingen anledning till att klaga på 

personalen. Som jag förstår så är relationen god”. (Stina, 82 år) 
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- ”Jag har inga barn, men har en bro. Jag träffar de andra äldre här, 

jag är rätt så populär. Jag tycker det är svårt att behålla mitt 

tidigare umgänge. Det är så svårt med alla trappor, jag sitter ju 

rullstol. När det gäller relationen till personalen, ja en del ”hafsar 

fram”, en del vet vad de ska göra”. En del inte vill hjälpa till. De 

arbetar bara för ”att tjäna pengar”. (Pelle, 88 år) 

  

- ”Jag har min fru och så har jag min dotter. Jag har umgänget här, 

vid kafferasterna vid tvåtiden på dagarna. Jag känner nog de flesta 

människor som bor här. Jag kan inte behålla det umgänge jag 

tidigare hade. Inte sedan jag gjorde mig av med bilen. Jag kunden 

inte ha den kvar. Umgänget blir sporadiskt vad gäller de som bor 

längre bort. De kommer och hälsar på mig ibland. Enligt de personer 

som har hjälp här är det alldeles för lite personal. De har hela tiden 

dragit in personalen”. (Bengt, 83 år) 

 

 

- ”Mina barn kommer till mig och hälsar på. Det närmaste umgänget, 

ja de är döda. Jag har bekanta. Antingen ringer jag dem eller så 

kommer de hit. Personalen tycker jag är väldigt duktiga och är 

riktiga ”solstrålar”, de är alltid glada och hjälpsamma”. (Maja, 89 år) 

 

4.2.5 Självbestämmande 

Den äldre berättade här om han/hon anser sig kunna påverka sin egen 

vård- och omsorgssituation i den mån som är meningen vad gäller rätten 

till självbestämmande. Samtliga informanter förstod vad 

självbestämmande innebär, de ansågs sig kunna vara med och bestämma 

över sin egen vård på ett tillfredsställande sätt. 
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- ”Jag kan säga ifrån om det är någonting, men jag har inte haft 

någon anledning att göra det. Jag tycker att det flyter på. Jag har 

inget att klaga på”. (Stina, 82 år) 

 

En man uttryckte sig så här: 

 

- ”Ja, självbestämmande, det är väl biståndsbedömare som 

bestämmer det och läkarna? Jag har bara träffat biståndsbedömaren 

en gång. Det kan vara svårt när man är gammal att våga säga vad 

man tycker. Många äldre jag har träffat vågar inte säga vad de 

tycker”. (Pelle, 88 år) 

 

En annan av de äldre har bara hjälp av sin dotter men fick ändå frågan 

om hon tyckte att hon kunde bestämma över sitt liv på servicehuset. 

 

- ”Jag kan bestämma över mig själv. Det är ingen som lägger sig i 

vad jag gör”. (Maj Britt, 75 år) 

 

En kvinna med mycket hjälp från personalen tycker inte att det är något 

problem vad gäller rätten att få vara med och bestämma över sin vård.  

 

- ”Om det inte blir som jag har tänkt mig, då säger jag till”. (Maja, 89 

år) 

 

4.2.6 Vård- och omsorgssituationen i allmänhet 

Intervjuerna avslutade med att den äldre fritt berätta om sina vård- och 

omsorgssituation överlag och vad som var positivt respektive negativt. 

Eventuellt önskemål från den äldres togs slutligen upp. 

En kvinna tog upp detta med ensamhet hos äldre personer och vad hon 

själv tycker om att vara ensam. 
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- ”Jag har ingenting att emot att vara ensam heller. Jag kan vara 

ensam, sitter och tänker. Jag kan anpassa mig. Man får ta 

människor som de är, för de är lite olika. Det går inte att göra om 

dem”. (Stina, 82 år) 

 

En av de andra intervjuade berättar om sin vård- och omsorgssituation 

och vad han har för önskemål. Han har tidigare levt ett mycket aktivt liv, 

innan han hamnade i rullstol.  

 

- ”Som det är nu så måste jag ha hjälp med allting. Jag vill kunna 

själv, till exempel gå på toaletten. Ta mig ur sängen. Allt tar så lång 

tid. Jag vill ha mer gymnastik och träning. Tänk om jag kunde gå 

själv”. (Björn, 85 år) 

 

En annan har mycket att säger om dagens äldreomsorg i största 

allmänhet. 

 

- ”Förr hade vi ganska mycket aktiviteter här medan det fanns 

personal. Till exempel gjorde vi utflykter. Jag vill komma ut mer. 

Men mer personal kostar ju pengar. Allting handlar om pengar 

numera. De ska spara miljoner och det tas av dem som inte kan 

demonstrera. Vi kan ju inte tala för oss. Vi kan inte strejka. Det 

verkar idag som om man helst vill bli av med åldringarna. För man 

hör ju ofta hur mycket äldreomsorg kostar. Det är så dyrt allting. 

Det går på skatterna. Men vi har ju betalat for våra föräldrar och de 

hade det ganska bra. Min far blev 99 år”. (Kalle, 84 år) 

 

En kvinna är synnerligen nöjd med sin situation.  

 

- ”Jag är inga önskemål. Det är bara bra som det är. Jag kan inte tänka 

mig något bättre”. (Kajsa, 90 år) 
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4.2.7 Tankar kring ordet kvalitet och definition på 

kvalitet.   

Den inledande frågan i vår intervju handlade om vad boende hade för 

tankar kring ordet kvalitet. Det flesta av informanterna hade relativt 

överensstämmande svar och menade att den grundläggande synen om 

vad god kvalitet är en mer individuell fråga. Självbestämmande, respekt 

och valfrihet att få den vård, omsorg och service man anser sig behöver, 

och är en av den grundläggande synen på god kvalitet. Att kunna få sin 

vårdbehov tillgodosedda i hemmet så långt det är möjligt och inte bli 

tvungen att flytta på grund av sjukdom eller handikapp är en av den 

viktigaste grundtanken. En av de intervjuade uttryckte sig så här, 

 

- ”Att bli respekterad, att de äldre inte ska diskrimineras på grund av 

sin ålder, kön, funktionshinder eller ekonomiska förutsättningar. 

Personliga önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt är min 

syn på god kvalitet”. (Maj Britt, 75 år) 

 

På frågan om hur kvalitet definieras får vi olika 

svar från varje respondent. 

 

- ”Kvalitet är att bli bemött med respekt och behandlas lika”. (Kalle, 

84 år) 

 

- ”Kvalitet är att få ha möjlighet att vara med och bestäm sin egen 

vård- och omsorgssituation”. (Stina, 82 år) 

 

- ”Kvalitet är att få känna sig trygghet – att veta att man får hjälp 

med det vardagliga”. (Bengt, 83 år) 

 

- ”Kvalitet är att få vara aktivt och delta i aktiviteter som förhöjer 

livskvaliteten”. (Elisabeth, 83 år) 
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- ”Att behålla sina relationer till anhöriga och tillit för personalen”. 

(Maja, 89 år) 

 

- ”Kvalitet är att boende trivs och känner sig trygga med personalen 

och att de får vad de behöver varje dag”.(Pelle, 88 år) 

 

- ”Kvalitet är förhållandet mellan det man förväntar sig och det man 

får”. (Björn, 85 år) 

 

- ”Kvalitet är att insatserna är anpassade till den enskildes behov av 

stöd och hjälp, samt att den enskilde har insyn i och inflytande över 

insatserna”. (Maj Britt, 75 år)  

 

- ”Kvalitet är att bli bemött med respekt”. (Kajsa, 90 år) 

 

5. Resultat 

I studien framkom att det fanns sex olika kategorier som bidrar till en 

meningsfull tillvaro för äldre personer på särskilt boende. Dessa kategorier 

var: att få känna sig trygg, att få bibehålla sina relationer, att få känna 

trivsel samt att få vara aktivt.  

 

5.1 Resultatet av undersökningen visar en stor variation 

i positiva eller negativa upplevelser av kvaliteter i 

äldreboendet.    

 

Undersökning ger oss också information om hur de tillfrågande äldre 

uppfattar kvaliteten i sitt eget äldreboende. Genom deras berättelse växer 

informationsmönster fram för de tre boendeenheterna. Vi lyfter nu de 

särdrag som finns för varje boendeenhet. Det är viktigt att ha i minne att 

boendeenheterna skiljer sig åt i flera avseenden. Den har med andra ord 

skilda förutsättningar för att tillgodose boende, service, omsorg och vård. 
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De tre boendeenheterna uppvisar härvid samma resultat. Däremot finns 

det vissa skillnader mellan boendeenheterna i vad de äldre bedömer som 

förtjänster och brister på respektive enhet. Dessa skillnader redovisas 

nedan.   

 

5.1.1 Skoga  

Att Skoga erbjuder inackordering upplevs som positivt. De boende 

uppskattar möjligheten att kunna gå till dukat bord och att välja bland de 

aktiviteter so står till buds. På Skoga äter de äldre som behöver my hjälp 

vid måltider för sig själva. Det uppskattas av övriga boende då de slipper 

bli utsatta för medboende med dåligt bordsskick. Detta gäller exempelvis 

medboende med senildement beteende. 

 

När det gäller organisering av bistånd handläggare, är de boende nöjda 

med om personkemin stämmer mellan boende och personal. Där 

personkemi inte stämmer upplever de äldre att de är utelämnade åt en 

person som de inte tycker om. 

En viktig kvalitet i relationen till personalen är att bli bemött med respekt. 

De boende har skilda erfarenheter av detta. De som har en god relation 

till personalen upplever att de blir bemött med respekt, att de kan säga 

vad de tycker. De som inte blir bemötta med respekt upplever en rädsla 

för att klagomål kan resultera i repressalier. 

 

Personalens attityd till sitt arbete är viktigt för de äldre. De upplever de 

anställda som antingen mycket lämpliga (”de är glada och hjälpsamma”) 

eller som olämpliga (”de vill inte hjälpa”). Den senare gruppens inställning 

till arbetet medför att de boende inte vill vara till besvär och ber därför 

inte om den hjälp de anser sig behöva. Det resulterar också i en oro för 

att omsorgsbehovet ska öka och att man därigenom ska bli till mer besvär 

för personalen.  
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5.1.2 Bollen 

 Boendet på Bollen kan jämföras med ett eget boende i hyreshus. 

Skillnaden som finns är närheten till service, omsorg och vård. De är 

endast de boende som har behov av hjälp och stöd i sitt vardagliga liv 

som får de efter individuell prövning. I varje lägenhet finns ett 

trygghetslarm som kopplas in då den boende har behov av det . Blir de 

boende behov för omfattande flyttar de till ett sjukhem. Detta får som 

konsekvens att de boende är oroliga för att vara eller bli till besvär för 

personalen. Att behöva mer hjälp och därigenom blir för besvärliga 

betyder kanske de måste flytta. 

 

De flesta äldre uppskattar personalens attityd till de boende. Personalen 

är alltid glad och hjälpsam. ”De är riktiga solstrålar” har många uttryckt 

sig. De äldre som har anmärkningar på personalens attityd till de boende 

har upplevelser av att de är till besvär för personalen eller att de blivit 

kränkta av personalens bemötande eller bristande respekt för dem. Att 

personalen kan vara flexibel och anpassa tidpunkt för insatserna efter de 

boendes önskemål är också mycket uppskattat.  

 

5.1.3 Tryggheten 

Tryggheten utmärker sig genom att ingen av de tillfrågade känner att de 

är till besvär för personalen. Enbart positiva omdömen om personalen 

kom fram. De boende uppskattar personalens attityder till äldre. De 

uppger att personalen är mycket lämplig för att arbeta med äldre 

människor. Arbetsorganisationen med bistånd handläggare talar de 

boende sig varma för. Ledningen har lagt ner mycket arbete på att 

personkemin mellan boende och personal som utses till Bistånd 

handläggare ska stämma. 
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Figur: 1. Faktorer som kan bidra till en meningsfull tillvaro för äldre 
personer. 

 

Genom undersökningen får vi information om de uppfattningarna om 

boendet upplevelser på kvalitet. Vi börjar med att redovisa alla 

uppfattningar som allmängiltiga för de tre äldreboende. Dessa kategorier 

var: att få känna sig trygg, att få bibehålla sin relationer, att få känna 

trivsel samt att få vara aktivt.  

Larmet utgör en viktig del av tryggheten. Även om det finns boende som 

sällan använder larmet bidrar det till deras känsla av trygghet. Där man 

lyckas bäst med att få de äldre att känna trygghet och tillit är där de 

deklarerat att de äldre får bo kvar tills de dör. Dessa boende lever med en 

tilltro om att bli vårdade och få den hjälp de behöver även då 

hjälpbehovet kan vara omfattande, de ska ju få bo kvar tills de dör. 

 

Men när det finns en uttalande eller outtalad bestämmelse om att de äldre 

måste flytta till sjukhem när hjälpbehoven blir för omfattande, påverkar 

detta deras upplevelse av trygghet. Det innebär att de boende pratar om 

att de inte vill vara till besvär för personal. Att vara till besvär är för 
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många äldre lika med att ständig behöva hjälp. De äldre tenderar då att 

inte begära den hjälp de behöver av rädsla för att behovet ska uppfattas 

som för omfattande, vilket i sådana fall skulle ledar till att de måste flytta. 

 

De boende som har ett litet behov av service från hemtjänsten, omsorg 

och vård uppskattar de aktiviteter och den service som erbjuds. De väljer 

aktivt av utbudet och uppskattar möjligheten att få sätta sig vid dukat 

bord. 

 

Att få komma ut och ta promenad är något de äldre önskar och de ser det 

som en försämring av verksamhetens innehåll när detta inte längre är 

möjligt. De äldre förklara bristen på promenader med att resurserna har 

minskat. Likaså saknar en del av de äldreboende möjligheterna att kunna 

få hjälp att gå och handla i en ”speciell” affär. Får de äldre sällskap till en 

affär blir det oftast till den närmaste affären eller livsmedelsaffären. 

 

Många uppskattar möjligheten att kunna gå till dukat bord och äta. Likaså 

uppskattas möjligheten att hämta upp en matportion att äta i sin 

lägenhet. Andra uppskattar att få hjälp att tillaga maten eller att själv 

kunna göra det. Kvalitetsaspekter på måltider är att kunna välja var man 

ska äta, när man ska äta och vilka man ska äta med. I boende där de 

äldre som behöver omfattande hjälp vid måltider äter för sig själva, har 

de övriga boende in större möjlighet till social gemenskap vi måltider. I 

boende där alla äldre ska äta tillsammans, blir man illa berörd av 

senildement beteende och avstår från att äta tillsammans med de 

medboende. 

 

Att bli bemött med respekt är en viktig kvalitet i relationen till personalen. 

Speciellt viktigt är det för de äldre som har ett stort behov av service, 

omsorg och vård. Undersökningen visar två bilder av de boendes 

erfarenheter av detta. De boende som har en god relation till personalen 

upplever att de blir bemötta med respekt, att de har en privat sfär, att de 
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har självbestämmande och kan säga vad de tycker. De boende som 

känner bristande respekt från personalens sida blir kränkta av olika 

handlingar. Det kan vara att personalens kommer in utan att knacka. De 

kan vara att bli betraktad som mycket friskare än vad man är. De boende 

som inte blir bemötta med respekt kan känna en rädsla för att klaga 

eftersom det kan resultera i vedergällningar. De känner sig utelämnade 

och avstår därför från att säga vad de egentligen tycker för oron att de 

ska få igen det på något sätt. Detta kan exempelvis vara att de få vänta 

länge om man använder larmet, eller att de inte får den hjälp de behöver.  

 

Om man har tilldelats en bistånd handläggare är det viktigt att 

personkemin stämmer mellan personal och boende. De äldre som är nöjda 

med sin kontaktman eller har funnit en person som de litar på och som 

känner till deras situation, möjligheter och begränsningar. Där 

personkemin inte stämmer upplever de äldre istället att de är utelämnad 

åt en person som de inte tycker om. 

 

6. Analys 

I resultatet av undersökningen kom fram en del intressanta uppgifter. Det 

flesta informanterna hade jämförelsevis överensstämmande svar. Vad 

som upplevs som kvalitet i äldreboende är individuellt enligt de äldre. De 

anser att beroende på vem man är som person och vilka behov man har 

så har man olika uppfattning om vad som är kvalitet. De flesta 

informanterna hade jämförelsevis överensstämmande svar och 

grundläggande syn på god kvalitet. Hur den enskildes perspektiv handlar 

god kvalitet bl.a. om: 

 
- Att få vara aktivt- att delta i aktiviteter som förhöjer 

livskvaliteten, till exempel att få hjälp att komma ut och 

promenera. 

- Att få känna sig trygghet – att veta att man får hjälp med det 

vardagliga. 
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- Att bli bemött med respekt. 

- Att behålla sina relationer till anhöriga och personal. 

- Att få känna trivsel i sitt boende. 

- Att få behålla själv bestämmandet. 

 

Äldreomsorgen resonerar kring kvalitet i termer av individuella 

behov och bemötande, något som kan ses som ett NPM karakteristika, 

”kunden i fokus”. Genom att kommunerna hämtar influenser från 

näringslivet och tittar på hur de formar sitt kvalitetsarbete kan man dra 

slutsatser om att eftersom samhället i övrigt liberaliseras och globaliseras 

ligger det inte långt bort att tro att även den offentliga sektorn kommer 

att göra det. Den tes vi drivit om tecken på olika kvalitetssystem och NPM 

i kommunens äldreomsorg måste sägas vara till stor del bekräftad. 

 

Aktiviteter var ett område där det märktes hur lite delaktiga de boende 

var. Studier har visat att självbestämmande kopplat till aktiviteter är 

viktigt. Påtvungen aktivitet kan vara lika illa som påtvungen inaktivitet 

och det som meningsfulla aktiviteter för personalen behöver inte vara det 

för de äldre (Slagsvold B, 1995). Vikten av att ha någonting att göra 

oavsett hur frisk, sjuk eller handikappad man är kommer fram. I 

Socialtjänstlagen (2001:453) kapital 5 står att: 4 § Socialnämnden skall 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med de andra. 

 
Således kan vi se vikten av att ha en meningsfull vardag där man som 

äldre måste fås möjlighet att bland annat sysselsätta sig. En av kvinnorna 

i undersökningen läste exempelvis mycket och löste korsord. Hon satt 

också och pratade med andra äldre dagligen.  Den andra kvinnan ansåg 

sig göra i princip ingenting om dagarna. Hon sa att hon läste förut, men 

inte nu längre. Hur det äldre se på sig själv och sin vårdsituation, vad de 

gör av sin vardag är bestämt av hur de tänker och vad de gör med sina 
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tankemönster. Kvinnan som inte aktiverade sig, hur tänkte hon kring sin 

situation? Skulle ett annat sätt att tänka kunna ändra hennes vardag, så 

att hon exempelvis började läsa igen? Männen i undersökning aktiverade 

sig varje dag. En delade ut tidningar och besökte sin fru, den andra hade 

gymnastik varje dag och träffade andra äldre. 

 

Informanterna påpekade att det var viktigt för självkänslan att bli bemött 

med respekt och att om de inte blev visade respekt eller om inte 

personalen tog hänsyn till vad de ville så kände de sig ledsna och 

deprimerade. En av intervjuade tyckte att personalen ibland behandlade 

de boende som var lite dumma.  

 

Ett annat tema var relationer till anhörig och personal. Samliga 

informanter hade anhöriga eller vänner som de träffade eller ringde till. 

De äldre fick också berätta om sina relationer till personalen. Nästan 

allihopa var nöjda med personalen, vilket de starkt ville betona under 

intervjuerna. Hur viktigt är det då att en äldre person har exempelvis 

anhöriga som han/hon kan träffa? Ensamhet hös äldre är något som tagits 

upp av en del forskare. Tornstam (2001:157) menar att innebörden av att 

ha en fåtal sociala kontakter inte behöver vara at man för den skull måste 

uppleva en inre känsla av ensamhet. Detta var ingenting som de äldre i 

undersökningen uttryckte. En kvinna sa till exempel att hon inte hade 

någonting emot att vara ensam. Frågan är hur viktigt är det egentligen att 

äldre har anhöriga omringa sig? Är det olika från person till person? 

Kognitiva psykologer hävdar att det är vårt sätt att uppfatta och tolka 

situation som avgör hur vi kommer att reagera rent känslomässigt. En 

människas känslomässiga reaktioner orsakas av hennes sätt att tänka, 

inte av yttre omständigheter (Levander, 1998:58).  

 

Det kom i intervjuerna fram att de boende önskade samtala mer med 

personalen. Samtalet var för de äldre viktigt ur flera aspekter både som 

social kontakt, för att få information och för att kunna tala om hur de ville 
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ha det. Det framgick också att personalen agerade olika, några 

prioriterade att sitta ner en stund och samtala. Det har i studier påpekats 

hur viktigt det är att genom utbildning öka medvetenheten hos personalen 

om vikten av att samtala med äldre vårdtagare, både för att öka 

förståelse för de äldre och för att få insikt om deras önskningar. I en 

organisation är en av de viktigaste utgångspunkterna, enligt TQM, att all 

personal är delaktiga i kvalitetsarbetet. Utifrån TQM teorin, som betonar 

dels kvalitet i alla led inom verksamheten samt dels att en förutsättning 

för att tillämpa ett kvalitetsarbete är att personalens kompetens ständigt 

utvecklas. 

 

Nästa tema i undersökning som berördes var självbestämmande. Om det 

äldre tyckte att de själv kunde vara med och bestämma kring sin egen 

vård- och omsorgssituation. Alla utom den ena av männen visste vad 

självbestämmande var. De tycker att de kunde tala för sig och säga ifrån 

om de inte var nöjda med något. Mannen som inte visste vad 

självbestämmande innebär fick detta förklarat. Hur tänker de äldre kring 

sitt självbestämmande? En av de äldre menade ju att det kan vara svårt 

att säga ifrån. Styr de äldres tankar deras svårigheter att säga ifrån? 

Skapar deras grundläggande tankar en känsla av hopplöshet eller rädsla 

för att det får negativa konsekvenser för dem själva om de säger ifrån. 

Har man till exempel en gång fått dåliga erfarenheter av att man har sagt 

ifrån, kanske man inte vågar göra det igen. 

 

Bemötandet av sökande betonas i propositionen som särskilt viktig. I den 

Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) står i 

den första punkten att ”äldre skall ha inflytande i samhället och över sin 

vardag”. I Socialtjänstlagens mål står att: ”verksamhet skall bygga på 

respekt för människans självbestämmande och integritet” Sökande skall 

bli bemötta med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet” (Sol 

kap 1 1§ tredje st). Den äldre som inte kan säga ifrån, vem för dennes 

talan och vem vet egentligen vad som är bäst för de äldre? 
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En av intervjupersonerna ansåg också att god kvalitet är när alla har rätt 

till samma kvalitet på omsorgen oavsett den enskilde konsumentens 

ekonomi. Personen menade att den dåliga ekonomin i samhället gjorde att 

det har blivit mindre personal nu än för några år sedan. Politikers beslut 

och kostnadsminimering sågs som största hinder för att få bestämma, 

likaså direktiv och bestämmelser som fanns och reglerade den hjälp de 

fick. De boende såg inga möjligheter att påverka politiska beslut. De 

tyckte inte att politikerna lyssnade eller tog hänsyn till dem.  

 

Detta kan direkt återknytas mot NPM med dess inriktning mot 

kostnadsminimering, effektivitet och tydligt ansvarsutkrävande och 

tillsynsmekanismer. Genom att utgå från ett aktivt kvalitetsarbete 

anammar man TQM där kvalitet är det primära. Genom en ökad 

kund/brukarfokus, att hela tiden arbeta med kvalitetsarbetet och att 

arbeta med hela organisationen anser vi att genom våra analysobjekt 

kunna se att man mer eller mindre har tagit till sig TQM:s 

grundvärderingar om en helhetskvalitet. I de intervjuer vi gjort är det 

tydligt att man vill göra mer men med samma eller minskande resurser. 

 
Detta visar på att äldreomsorgen har börjat arbeta aktivt för att 

kontinuerligt utveckla ett kvalitetstänk inom organisationen. 

Organisationens mål med en ökad fokusering på kvalitet är att ett ökat 

kvalitetsarbete har visat sig dels öka produktiviteten men också minska på 

kostnaderna.  

 

Det fanns en klar strävan hos informanterna att vilja vara självständiga 

och oberoende. Att behöva mer hjälp upplevdes som en motgång. Hur 

självständiga de äldre var berodde på den egna hälsan och på om det 

fanns medmänniskor som kunde ta ut dem och hjälpa dem att ställa krav. 

Bra hälsa och funktionsförmåga har visat sig ha en avgörande betydelse 

för självbestämmande. 
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Nästa tema var boendet och trivsel. De äldre var alla nöjda med sina 

lägenheter och tyckte att lägenheterna var väl anpassad efter deras 

respektiv behov. I de flesta lägenheterna var exempelvis trösklarna 

borttagna för att de äldre skulle kunna ta sig fram obehindrat. De äldre så 

också att de trivdes bra i sina lägenheter. De äldre hade positiva tankar 

kring sina boendesituationer, vilket kan vara en viktig del för att kunna 

trivas och mår bra i sin vårdsituation. I Socialtjänstlagen (2001:453) 5 § 

andra stycket står att: ”Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”. 

Alltså är en väl anpassad lägenhet av största vikt för att täcka den äldres 

behov. Vad som är intressant är hur de äldre själva tänker kring vad är 

trivsel i själva boendet. Att kunna bo i sin egen lägenhet, med egna saker 

samtidigt som lägenheten är utformad för att pass den enskilde individens 

behov, är det den optimala trivseln? 

 

Ett ytterligare tema var de äldres hälsa, där de också tillfrågades om 

vilken typ av hjälp de hade. De äldre i denna undersökning hade olika 

typer av handikapp, eller nedsatt funktionsförmåga. Fem satt i rullstol och 

de andra gick med rollator. De hade olika mycket hjälp från personalen. 

En hade hjälp i stället av sin dotter i stället för hjälp av personalen. De 

äldres syn på sitt eventuella handikapp kom fram. En kvinna hade, som 

hon sa, lätt för att anpassa sig efter situationen och kände sig till exempel 

inte besvärad av att hon var stomiopererad. Den ena mannen satt i 

rullstol och hade i sin tur svårt att anpassa sig till livet i rullstol. Han ville 

gärna kunna gå igen och uttryckte otålighet över att allt tog sådan tid 

numera.  

 

New Public Management på äldreomsorgen 

• Bygger på idén om medborgarnas valfrihet. 

• ”Kunden i centrum” – Hon har makt att besluta 

• Kundernas efterfrågan som skall styra organisering och inriktning 
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• Individualisering 

 
Ett inslag av NPM som kan urskiljas inom organisationen är det starka 

tryck på dokumentation och uppföljning, då inte minst i 

kvalitetssäkringen. Insatser dokumenteras i rutiner och signeringslistor, 

avvikelse och uteblivna insatser dokumenteras i ett avvikelsesystem och 

det finns rutiner för hur verksamhetsplaner och arbetsplaner ska följas 

upp, utvärderas och uppdateras. Detta kan åskådliggöras i Czarniawska 

och Joerges idémodell om hur kvalitetsidén blir institutionaliserad.  

 

Personalens attityd och inställning till sitt arbete är viktigt anser de äldre. 

Undersökningen ger oss två bilder av de äldres syn på personalens 

inställning till arbetet. Den första bilden är att de upplever personalen som 

mycket lämpliga för sitt arbete. Personalen är riktiga ”solstrålar”, de är 

alltid glada och hjälpsamma. Den andra bilden är att personalen ”inte vill 

hjälpa”. De arbetar bara för ”att tjäna pengar”. ”De ser inte vad de mest 

behövande (de senila) behöver, utan vi boende får säga till”. Ett kriterium 

på bra personal är enligt de boendena att de måste tycka om äldre 

människor för att klar av jobbet. Ett antagande enligt TQM filosofin är att 

medarbetarna naturligt samarbetar och bryr sig om en god kvalitet och tar 

egna initiativ för att säkra kvaliteten så länge man använder sig av rätt 

verktyg. 

 

7. Slutsatser 

Som tidigare definieras att kvalitet är de egenskaper hos en produkt eller 

tjänst som uppfyller kundens förväntningar, så är de äldre också olika kav 

och förväntningar på vad boendeformen ska kunna erbjuda dem. Vi har 

kommit fram till följande slutsatser gällande äldres syn på kvalitet är: 

• De äldre har olika krav och förväntningar på vad boendeformen ska 

kunna erbjuda dem. 
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• De äldre som flyttat in på grund av ensamhet har förväntningar på 

att isoleringen och ensamheten ska brytas och att de nya boende 

ska erbjuda en gemenskap. 

• Är behovet av trygghet det främsta skälet för inflyttning har de 

äldre förväntningar på att äldreboende ska ge dem en känsla av 

trygghet. 

• De äldre som haft bristande hälsa som det främsta skälet för 

inflyttning har förväntningar på att få hjälp och stöd i den uträckning 

de behöver för att klara av sin dagliga existens. 

• De äldre som har ett stort behov av omsorg och vård ställer krav på 

att de ska blir bemötta med respekt, kunna behålla sin integritet, 

har kvar sitt självbestämmande. 

• De äldre som flyttat in i ett förebyggande syfte förefaller endast ha 

haft ett litet behov av service, omsorg och vård. Deras förväntningar 

på boendet är att kunna fortsätta att leva ett självständigt liv och 

kunna ta del av den service som erbjuds.  

 

Dessa sex kategorier står för alla de element som finns eller borde finnas i 

de äldres omgivning. Resultatet visar således att de äldre behöver 

stimuleras på olika plan nämligen det psykiska, emotionella, fysiska och 

existentiella för att känna mening i tillvaron. Sammanfattningsvis har det 

framkommit att en meningsfull tillvaro, hur den än ser ut för den enskilda 

individen, är viktigt för de äldre personernas livskvalitet på det särskilda 

boendet.  

 
Det upplevs av oss att de tre boende enheterna är igång med deras 

kvalitetsarbete och drar slutsatsen att tankar om kvalitet och system som 

utgår utifrån kvalitet är relativt nya för offentliga och då främst 

kommunala äldreomsorg. Vidare drar vi slutsatsen om att det finns ett 

avstånd mellan specifikationerna för vad kvalitet ska innebära och hur de 

ska genomföras mot den verkliga kvaliteten och kvalitetsarbetet idag.  
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8. Diskussion 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur äldre på särskilda 

boende upplever kvalitet. Upplevelser av kvaliteten tolkas olika. Ett stort 

problem med detta i en organisation som trots allt massproducerar en 

tjänst är att människor upplev saker olika och har olika behov. Lösningen 

på detta har blivit att standardisera ett sätt att behandla alla olika. Genom 

att tanken om kvalitet berör och påverkar alla i organisation kan man 

argumentera att kvalitetsarbete också är en demokratisk företeelse 

eftersom den bygger på att alla är involverade. Vi anser att New Public 

Management på äldreomsorgen, 

• Bygger på idén om medborgarnas valfrihet. 

• ”Kunden i centrum” – Hon har makt att besluta 

• Kundernas efterfrågan som skall styra organisering och inriktning 

• Individualisering 

Denna starka betoning av individualisering kan ses som ett tecken av 

NPM, kunden i fokus. Två av våra intervjuobjekt talar om apropå 

terminologi (hur man benämner brukarna) att även om man inte själv 

använder begreppet kund, eller att man inte anser det tillämpligt 

(eftersom omvårdnadssituationen inte på något vis kan liknas vid en 

kundrelation som baseras på val) så är kundperspektivet användbart och 

närvarande.  Kundperspektivet är användbart, kanske inte i betydelsen 

”kunden har alltid rätt”, men i fokuseringen på vad brukaren behöver och 

vill ha. Kundbegreppet upplevs också som ett sätt att föra in respekten för 

brukaren i processen. En majoritet av våra intervjuobjekt har dock aldrig 

använt begreppet kund och kan inte se ett organisationsklimat där detta 

blir den allmänna beteckningen. Vi drar dock paralleller till ”kunden i 

fokus” i den starka betoningen på bemötande, individuella önskemål och 

behov.   Kvalitetstänkandet finns inom hela företaget med utgångspunkt i 

TQM. Det innebär att arbetet skall kvalitetssäkras för att alla berörda, 

såväl boende som deras anhöriga och de anställda, skall känna sig nöjda.  
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Betydelsen av att ha en meningsfull vardag som äldre är som tidigare 

berörts, någon som står i Socialtjänstlagen (2001:453 kap 5 § 4). I SoL 

(Ibid) står att de äldre måste ges möjlighet att bland annat ha en aktiv 

och meningsfull vardag i gemenskap med andra. Här menar man alltså att 

en aktiv vardag med sysselsättning innebär en meningsfull vardag. Detta 

är intressant tycker vi. Men vem är det som bestämmer vad som är en 

meningsfull vardag? Är det inte de äldre själva? Naturligtvis förstår vi att 

det är positiv med aktivitet oavsett om man är gammal eller ung. Men det 

måste vara någon som de väljer själv. 

 

Hur är det då för de äldre som inte kan tala för sig och uttrycka sin 

mening? Här är det ju andra som bestämmer över den äldres vardag. För 

äldres möjlighet att aktivera sig om dagarna och i så fall på vilket sätt? 

Under intervjuer var vi förvånades över att en av kvinnorna inte gjorde 

någonting om dagarna. Detta var, om jag förstår saken rätt, något hon 

var ledsen över. Vad hade man kunnat göra för henne och varför hade 

ingenting gjorts? 

Varför ges de äldre ingen möjlighet till exempelvis att komma ut i naturen 

idag? Att komma ut och få frisk luft bör sannolikt vara något som de flesta 

tycker om. Men återigen vem ska bestämma detta? Vi tror att det är brist 

på resurser som gör att en del äldre kanske inte kommer ut på 

exempelvis promenad idag. Det finns helt enkelt ingen tid for detta. Vad 

som är intressant är den kvinna vi intervjuade som tyckte om att göra 

ingenting, bara sitta och tänka. Hon behövde inte aktivera sig för att 

känna sig tillfreds med tillvaron. Lyssnar vi på de äldre och hur efterlevs 

egentligen de mål som finns för äldrepolitiken idag? Vem bestämmer vad 

som är bäst för de äldre som har svårt att tala men är rörliga? Vem vet 

deras önskemål? 

 

Alla människor upplever inte kvalitet på samma sätt, och det beror till 

största det vad man som en individ värderar högst. Nästan alla 

informanter vi intervjuade trivs bra med sitt boende. En annan viktig del i 
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de äldres liv var hur de såg på egen vård- och omsorgssituation och hur 

de mådde fysiskt och psykiskt. De vi intervjuade hade alla utom en 

anpassat sig till sin vård- och omsorgssituation och kände sig nöjd trots 

fysiska handikapp. Mannen som hade svårt att anpassa sig ville så gärna 

kunna gå igen. Han tycker att det är jobbigt att sitta i rullstol hela tiden. 

Hur viktigt är det då att man kan anpassa sig till den situation som man 

befinner sig i och måste då anpassa sig? Att anpassa sig är bra samtidigt 

känns som det är ett ganska stort krav på en gammal person som har 

sina krämpor, osv. Man måste kanske inte anpassa sig, frågan är vad som 

händer om mannen som sitter i rullstolen protesterar och säger ifrån och 

exempelvis kräver mera aktiviteter än man får? Han sa att han ville ha 

mera gymnastik, alltså mera aktivitet i sitt liv. Varför fick han inte det? 

Han kanske skulle kunna anpassa sig bättre om han också fick den hjälp 

han så gärna ville ha. Om nu anpassning är viktigt, vilket kanske kan 

diskuteras.  

 

Vad som också kom fram i undersökning var de äldres relationer till 

anhöriga och personal. Om den hade anhöriga och om de träffade dem 

diskuterades. Alla i min undersökning hade kontakt med anhöriga i mer 

eller mindre uträckning. Sällskapet hade däremot minskat med åren då 

många vänner exempelvis hade gått bort. Relationen till personalen var 

mycket bra för de flesta intervjuade. Ett par informanter tyckte däremot 

att en del i personalen slarvar och gör dåligt ifrån sig medan de andra vet 

vad de ska göra. Betydelsen av personal som de äldre trivs med och har 

en bra relation till bör sannolikt vara centralt i äldreomsorgen. Hur ska de 

äldre annars kunna trivas och må bra i sin vardag? Vad som också kom 

fram var att de äldre alla ansåg att deras umgänge med de vänner som 

fortfarande fanns kvar i livet hade minskat sedan de flyttade till 

servicehus. De hade nu svårt att ta sig ut och hälsa på vänner av olika 

skäl. En av anledningar var att de nu bodde långt ifrån sina vänner, en 

annan att de sällan kom ut numera. Varför de äldre sällan kom ut är något 

vi aldrig riktigt fick svar på. Kanske var det så att det inte ingick i den 
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hjälp de äldre hade. Detta kvarstår obesvarat. Vikten av att ha ett socialt 

liv som äldre är intressant att fundera över. Det har diskuterats i media 

om den ensamhet som finns hos många äldre. Är det helt enkelt så att de 

äldre inte är beviljade av kommunen att till exempel få komma ut och 

promenera, att få chans att resa och hälsa på anhöriga? 
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10. Bilaga 1 
  
10.1 INTERVJUFRÅGOR OM KVALITET INOM ÄLDREOMSORGEN. 
 

1. Bakgrund uppgifter 

- Ålder 

- Civilstånd 

- Barn och familj 

- Boendeform och antal år tillbringat på boendeformen 

2. Beskriv hur din vardag ser ut, en vanlig dag. 

3. Kan du beskriva hur du upplever vardagen? 

4. Har ni några aktiviteter eller sysselsättningar på vardagar? 

5. Kan du berätta om din vård- och omsorgssituation? 

6. Hur blir ditt behov av personliga hjälp tillgodosett, till exempel på- 

och avklädning, toalettbesök, dusch, måltider osv.? 

7. Hur blir ditt behov av städning, inköp eller annan praktisk hjälp 

tillgodosett? 

 
Beskrivning av upplevelsen av kvalitet 
 
Kan du berätta 
1. Hur definierar du begreppet kvalitet? Kan du beskriva dina tankar kring 

ordet kvalitet? 

2. Vad innebär kvalitet för dig? Beskriv lite din upplevelse av kvalitet. 

3. Hur skulle du vilja exemplifiera god kvalitet inom äldreomsorgen? 

4. Vad tycker du styr möjligheterna till god kvalitet? 

5. Vad anser du är vägledande i kvalitetsarbetet? 

6. Vilket inflytande har ni i förbättringsarbetet? 

7. Vad anser du om företagets kvalitetsarbete? 

8. Vilket inflytande har du/ni i kvalitetsarbete? 
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Inflytandet 
 
 

1. Hur blir ditt behov av sjukvård i hemmet tillgodosett? Till exempel 
medicin delning, injektioner, ögondroppar, såromläggningar, 
provtagningar, mm? 

 
2. Hur bedömer du personalens kunskaper i det arbete som utförs? 

 
3. Hur blir du bemött av personalen? 

 
4. Upplever du att personalen är lyhörd inför dina önskemål? 
 
5. Pratar du med personalen om du inte nöjd eller vill förändra något i 

hjälpen? 
 

6. Hur upplever du din möjlighet att påverka vilka insatser du skall få 
hjälp med? 

 
7. Hur bedömer du dina möjligheter att påverka när (val av tidpunkt) 

du ska få hjälpen? 
 

8. Hur bedömer du möjligheten att vid behov nå personal inom 

äldreomsorgen? Till exempel 

9. Tycker du att du kan påverka på vilket sätt din hjälp ska utföras? 

10. Kan du påverka när och av vem hjälpen ska ges? 

11. Om du fick ändra på något i din hemhjälp, hur skulle du då vilja 

ha det? 

12. Tror du att det kan vara någon skillnad på upplevelsen av att ta 

emot hemtjänst om man är kvinna eller man? 

13. Hur blir ditt behov av trygghet tillgodosett av äldreomsorgen? 
 

14. Hur blir ditt behov av kontakt med andra människor tillgodosett 
till exempel varit med och handlat, promenader, deltagit i olika 
träffar eller aktiviteter? 
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8.2 Bilaga 2  Informationsbrev till intervjupersonerna 

 
 
Namn  
Adress 
XXX XX Stockholm 
2007-11-XX 
Tel. 08-XX XXX  

 
 
 
 
Hej xxxx 
 
Tack för ett trevligt telefonsamtal. Jag ser fram emot att träffa dig och 
prata om din upplevelse av kvalitet. Här är brevet som vi kom överens om 
att jag skulle skicka till dig. 
Vi heter David och Julius, och studerar sista terminen på Södertörns 
högskola för att utbilda oss till ekonom. Vi ska i vårt examensarbete 
skriva om hur de äldre upplever kvalitet i olika boende form. Genom att 
prata med dig vill vi få din syn på kvalitet i din vardag. Naturligt kommer 
inget av det du berättar för oss att vidarebefordras till någon, vare sig till 
personalen eller till någon annan. Vi kommer att prata med ytterligare 
några äldre, och sedan sammanställa samtalen. Vi kommer också att 
skriva på sådant sätt att ingen person kan identifieras. 
Eftersom det är mycket viktigt för oss i vårt arbete med uppsatsen att få 
din syn på kvalitet är vi glad att du vill prata med oss. Men som sagt när 
vi pratades vid per telefon vill vi att du ska veta att det är frivilligt att 
delta i undersökningen. Vi kommer enligt överenskommelse till dig 
xxxxxxxxxx. Ring någon av oss om du undrar över något innan dess. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Julius Odwar och David Rostamian 
 
Telefon bostaden xx - xxx xx xx 
Mobil xxx - xxx xx xx 
 
 
 
 
 
 
 
Handledande lärare för vårt examensarbete är: 
Jan Öhrming, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och 
företagande. 


