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2. INLEDNING 

Under året 2012 kommer Vallentuna kommun arbeta med att ta fram ett nytt 
kvalitetsledningssystem för kommunens vårdverksamheter. Uppdragsgivaren är Vallentuna 
kommuns utföraravdelning. Projektet inleds i februari 2012 med fokusgruppsintervjuer med 
personal, kunder och anhöriga till kunder som som hör till kommunens vårdverksamheter. För 
genomförandet av intervjuerna har kommunen anlitat företaget Per Olov Dahlgren Konsult AB. 
Under våren 2012 har konsulterna Annika Branderud och Ekaterina Ivanova genomfört 30 
fokusgruppsintervjuer och har sammanställt materialet de fått fram under intervjuerna i den 
aktuella rapporten. 

3. METOD 

3.1 DELTAGARE 

Under våren 2012 genomfördes det fokusgruppsintervjuer med kunder, gode män/anhöriga samt 
personal anknutna kommunens olika vårdverksamheter. 38 intervjuer var inplanerade och  storleken på 
grupperna beräknades bli 4 till 16 personer. Ett antal intervjuer blev dock inställda på grund av för få 
intresserade, vissa intervjuer genomfördes med 2 eller 3 deltagare. Totalt intervjuades 30 grupper. 
Antalet intervjupersoner uppkom till 207, varav 91 var personal (11 intervjuer), 35 gode män/anhöriga (8 
intervjuer) och 81 kunder (11 intervjuer). Intervjuerna hölls främst i lokalen Korallrummet som finns 
beläget i vårdcentralen Korallen. Några intervjuer genomfördes på verksamheterna eftersom kunderna 
inte kunde ta sig till Korallrummet. 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Metoden som tillämpades heter fokusgruppsintervjuer och huvudtanken är att gruppen ger svar på en 
central fråga. Under dessa intervjuer var frågan ”Vad är kvalitet för kunden?”, med viss omformulering 
beroende på vilka som intervjuades, men det var ständigt kunden som stod i fokus. Metoden består av två 
steg. I det första steget ska intervjudeltagarna skriva upp tre saker på ett papper som de tycker är kvalitet 
för kunden. Därefter får varje deltagare läsa upp en av faktorerna, som skrivs upp på whiteboardtavlan i 
den ordning de sägs. Man går varvet runt så att samtliga får säga varsin faktor. Därefter upprepas detta 
två gånger till så att samtliga faktorer har lästs upp. Även dessa skrivs upp på whiteboardtavlan. Om det 
är tio intervjudeltagare innebär detta att det vid slutet av den tredje rundan står trettio faktorer på 
whiteboardtavlan. Framför varje faktor skriver man siffra och denna anger vilken faktor i ordningen det 
är. Om fjorton faktorer har skrivits upp blir alltså nästa nummer femton. Detta är för att underlätta steg 
två. Faktorerna får upprepas, upprepningen innebär att gruppen som helhet betonar faktorn som viktig. 
Detta informerar man även deltagarna om.  
 
När steg ett är klart går man vidare till steg två, vilket består i att kategorisera de faktorer som 
framkommit. Här får deltagarna i uppgift att fundera på om de ser att vissa faktorer hänger ihop med 
varandra. De får komma överens om vilka som hänger ihop och då grupperar man siffrorna till dessa 
faktorer bredvid varandra. Dessa faktorer som har något gemensamt ska deltagarna sedan försöka sätta 
en gemensam rubrik på. Exempelvis om faktorerna är 1. Sköna sängar, 3. God mat, 7. Fina utemiljöer så 
skriver man de kategorierna bredvid varandra: 1. 3. 7. Därefter sätter man en gemensam rubrik på dem, 
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exempelvis Miljö. Då kommer det att stå på whiteboardtavlan: Miljö: 1. 3. 7.  I och med att det skrivs på 
whiteboard är det lätt att ta bort och lägga till faktorer samt ändra rubrik om deltagarna skulle ångra sig i 
något av detta. De får instruktioner om att de själva väljer hur många rubriker de vill ha men de 
uppmanas också att tänka på att rubrikerna ska kännas meningsfulla och fylla en funktion. Om de 
exempelvis har endast en kategori som heter ”Kunden” och placerar alla faktorer där fyller inte rubriken 
så stor funktion, och inte heller om de skapar en rubrik för varje faktor. 
 
Då kategoriseringen är klar tar egentligen fokusgruppsintervjun slut. Här valde vi dock, efter att ha 
rådfrågat med Benny Johansson (en av projektgruppens medlemmar)  som hade i uppgift att skola in oss 
på metoden, att lägga till ett tredje steg. I detta steg får deltagarna möjlighet att lägga till ytterligare 
faktorer som de kommit att tänka på under tiden intervjun pågått. Intervjumetoden är nämligen 
utformad för att fånga upp spontana tankar i marknadsföringsprocesser. Det ansågs att det är viktigt att 
inte bara fånga upp de spontana tankarna eftersom även tankar som kommer under processens gång är 
viktiga att få med i rapporten. Därför får deltagarna i det tredje steget chansen att lägga till faktorer och 
placera in även dessa i kategorier. De får även möjlighet att lägga till fler kategorier. Dock skrivs allt nytt 
som tillkommer med röd penna i stället för svart för att tydligt skilja på vad som kom först och vad som 
kom sen. De tankar som framkommer i steg 3 tas också med i Efterdiskussionen i rapporten och inte i 
själva huvuddelen, eftersom det är de spontana tankarna främst som modellen utvecklades för att fånga 
upp. 

3.3 RAPPORTSKRIVNING 

Efter att fokusgruppsintervjuerna var genomförde återstod att göra rapporten. Här har 
rapportskrivarna tillsammans sammanställt och gått igenom samtliga faktorer och rubriker från 
samtliga grupper och försökt hitta likheter och skillnader mellan grupperna. Det har också gjorts 
ett försök att fånga upp och belysa faktorernas innebörd. Denna rapport författas främst för att ge 
ett underlag till att ta fram riktlinjer till kommunens kvalitetsledningssystem. 

4. RAPPORTENS STRUKTUR 

 
Resultatdiskussionen kommer successivt gå ner från högre till lägre generaliseringsnivåer. Detta innebär att 
större kategorier, formulerade av alla grupper av intervjupersoner, kommer diskuteras först. Vidare 
kommer enstaka faktorer i hela materialet diskuteras. Detta anses vara nödvändigt eftersom de 
övergripande rubrikerna, som intervjupersonerna tagit fram, är resultat av olika tankesätt och funderingar 
på olika abstraktionsnivåer. Det ledde till att ungefär samma enstaka faktorer hamnade hos olika grupper 
under olika rubriker – en naturlig process i sig men om bara rubriker diskuteras riskerar rapporten att 
förlora vissa faktorer som var mycket frekventa, och deras uppenbara vikt kommer att förminskas efter att 
de har försvunnit inom rubrikerna. Ofta handlar det om mer abstrakta begrepp som t ex trygghet, 
bemötande och ett värdigt liv. 
 
När materialet har diskuterats i sin helhet kommer rapporten ägna sig åt jämförelser mellan 
intervjugrupper personal – kunder – anhöriga/företrädare. Trots att hela materialet har en gemensam 
nämnare finns det tendenser inom grupperna som bör belysas. Kategorierna kommer diskuteras först för 
att sedan ge plats för framstående enstaka faktorer. 
 
Karaktärsdrag som hör till olika typer av verksamheter kommer också diskuteras dock inte detaljerat p g a 
sekretess gentemot de enskilda intervjupersonerna. Resultatredovisningen kommer avslutas med kortare 
slutsatser. 
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5. RESULTAT 
 

Sammanlagt har intervjupersonerna formulerat 737 faktorer och systematiserat dem under 108 rubriker, men även en 
snabb genomgång av hela materialet avslöjar mönster i de intervjuades tankegång. På en övergripande nivå finns det 
möjlighet att formellt dela in alla kategorier, framtagna av både personal, kunder och anhöriga/företrädare, i 4 större 
kategorier: kvalitetsfaktorer som handlar om personal, andra kvalitetsfaktorer som handlar om kunden, faktorer som 
rör arbetsledningen och dem som gäller miljö. Det är mycket viktigt att betona att denna indelning är helt och hållet 
resultat av intervjuarnas materialanalys och inte uttryckligen framgår av intervjuerna. 
 
Denna indelning är inte glasklar på något sätt: alla faktorer som efter den här grova kategoriseringen i gruppen 
personal hör i stor utsträckning ihop med faktorerna från gruppen kunden och går oftast in i den. Vill man vara väldigt 
noggrann bör man även säga att kategorin personal är underordnad kategorin kundernas situation, men 
rapportskrivarna upplevde att intervjupersonerna själva lyfter upp denna kategori och avskiljer den gärna från de 
andra faktorerna - vilket är i sig en tydlig signal på hur väsentligt detta område är för de intervjuade. Detsamma gäller 
förhållandet mellan grupperna personal, arbetsledning och miljö: det kan ofta upplevas att personal och miljö är 
underordnade gruppen arbetsledning, men rapportskrivarna upplevde att dessa två förstnämnda kategorierna är 
alltför betonade av de intervjuade för att betrakta dem alla under en rubrik. 

5.1 PERSONAL 

 
Varierande egenskaper hos personalen som personalfaktorer lyftes tydligt fram av intervjupersonerna. Av 
de rubriker som rapportskrivarna placerade inom den stora gruppen personal finns det: 

13 rubriker – KOMPETENS/KOMPETENSUTVECKLING/KUNSKAP/PROFESSIONELL PERSONAL 

10 rubriker – PERSONAL/EGENSKAPER HOS PERSONAL 

3 rubriker – KONTINUITET 

2 rubriker – TILLGÄNGLIGHET 

2 rubriker – KOMMUNIKATION 

2 rubriker – NOGGRANNHET 
 
Dessutom finns det rubrikerna ANSVAR, GEMENSKAP, ENGAGEMANG och LEDIGHET. 
 
 
KUNSKAP OCH KOMPETENS 
 
Mycket stor vikt lades av intervjupersonerna på kunskaper hos personalen. Drygt hälften av alla faktorer 
som var placerade under rubrikerna KOMPETENS/KUNSKAP handlade att personalen ska vara 
utbildad. Det specificeras närmare att personalen ska ha utbildning inom sitt område, ska veta vad 
de gör, att de ska vara duktiga på diagnoser. Det efterfrågas varierande behandlingsmetoder, 
goda behandlingsresultat, evidensbaserade metoder samt betonas att personalens kunnighet 
består av både utbildning och erfarenhet. Föreställningarna om personalens kunnighet skiljer sig inte 
nämnvärt mellan personalgrupperna, kundgrupperna och anhöriggrupperna. Personalen själv lägger något 
mer vikt på personalens kompetens. Det är också viktigt att nämna att bland dem som använder sig av 
hemtjänst efterfrågas sjukvårdsutbildning och utbildning om larm hos hemtjänstpersonalen. Samma 
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grupp efterfrågar också äldre personal. Vidareutbildning efterfrågades framför allt av 
personalgrupperna men nämndes också av kunder och anhöriga. 
 
Kategorierna som rörde KOMPETENS handlade förutom personalens utbildning om andra faktorer som 
relaterade till kompetens. En faktor som togs upp vid flera tillfällen var individuellt anpassad vård, 
denna faktor förekom både hos personal, kund och anhöriggrupperna. Hit hör också tanken att 
individuella behandlingsplaner ska följas. De anhöriga betonade vikten av personkännedom hos 
personalen och vikten av att personalen har kunskap om sina kunder som individer. Kundens delaktighet 
nämns som en den av det PEDAGOGISKA ARBETSSÄTTET. 
 
Idéerna, som beskrivits ovan, uttrycks tydligt i kategorierna som heter PERSONAL ( dvs inte direkt är 
ägnade åt KOMPETENS/KUNSKAP) vilket understryker vikt av dessa.  
 
 
PERSONAL 
 
De flesta grupper konstruerade någon kategori under rubriken PERSONAL. Förutom faktorer som rörde 
personalens utbildning nämndes andra egenskaper som personalen i olika verksamheter förväntades ha. 
Vissa av dessa faktorer tydligen kopplades till personalens kompetens eftersom de förekom både  under 
rubrikerna PERSONAL och KOMPETENS. En av dessa faktorer var lyhördhet, den fick stort utrymme i 
intervjupersonernas svar. Med lyhördhet menades bland annat att kunden blir hörd och sedd om vad 
dennes behov består av och att personalen tänker på vad som är viktigt för kunden, rätt kompetens måste 
finnas på rätt plats.  I detta sammanhang har kunderna nämnt behovet av att få prata av sig hos 
personalen. Hit hör också faktorn flexibilitet, vilket innebär att personalen inte är så fäst vid rutinerna 
och det finns möjlighet för kunden att själv bestämma över sina aktiviteter. God omvårdnad har på ett 
eller annat sätt berörts av både personal, kunder och anhöriga under rubrikerna Kompetens och Personal. 
Kunden ska få leva ett så normalt och fullt liv som möjligt. 
 
Personalens förmåga att väcka tillit hos kunden, respektfullt bemötande gentemot kunden, att 
personalen förmedlar känslan av trygghet  och personalens engagemang är de faktorer som fått ungefär 
lika mycket utrymme var både i personalens och kundens svar. Trygghet har även nämnts av anhöriga. Det 
har även bildats rubriken Engagemang där diskuteras bra bemötande från personalens sida både per 
telefon och vid besök, det att personal ska ha tid för att umgås med kunden och ska ta hänsyn till 
människor. 
 
Kunden efterfrågar snäll, trygg, rolig, tålmodig personal. 
 
Här bör också rubriken Ansvar nämnas där  behandlas framför allt tider, dvs personalen måste passa tider 
och när det gäller kommande personal måste personalen komma i god tid för avlösning. 
 
 
KONTINUITET 
 
Faktorn kontinuitet har bildat egna rubriker hos personalen och kunden men har också fått stort 
utrymme hos anhöriggrupper. Med kontinuitet menas framför allt det att en och samma kund ska få träffa 
så lite olika personal som möjligt. Dessutom har möjlighet till att ha en kontaktperson och det ska finnas 
kontinuitet i utförandet av aktiviteter, så att kunden kan klara så mycket som möjligt själv. 
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TILLGÄNGLIGHET 
 
Faktorn tillgänglighet har förekommit under rubrikerna PERSONAL hos alla grupper men har även 
bildat en egen rubrik hos både personalgrupper och kundgrupper. Med tillgänglighet menas att personal 
finns på plats, att den personal som kund behöver och annat som kund har behov av kan nås. Det ska inte 
vara svårt att få kontakt, varken per telefon eller på internet. Det som behövs ska finnas när det behövs. 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
Kommunikation efterfrågas av framför allt kunden och anhöriga men finns också bland personalens 
kvalitetsfaktorer. Men kommunikation menar man delvis bra informationsöverföring mellan personal inom 
verksamheten och delvis bra kontakt med kunden och anhöriga, kunden och anhöriga behöver veta vad 
som försiggår. Här tas också upp faktorer som fungerande larm och fungerande telefoner. Dessutom sägs 
det att kunden ska få ”leva som andra i den mån det är möjligt”. 
 
 
NOGGRANNHET 
 
Rubriken NOGGRANNHET har bildats av kunder inom hemtjänsten och handlar framför allt om 
noggrannhet vid städningen och inköp. Personalen ska få tid att städa ordentligt och inte fuska. Här bör 
också rubriken ANSVAR nämnas där  behandlas framför allt tider, dvs personalen måste passa tider och 
när det gäller kommande personal måste personalen komma i god tid för avlösning. 
 
 
Gemenskap inom personalgruppen nämns som en viktig kvalitetsfaktor. 

5.2 KUNDEN 

 
Av alla rubriker som blivit formulerade under fokusgruppsintervjuerna har 45 (varav 3 obenämnda  - det 
var kundintervjuer där bara första delen av metoden tillämpades) har hamnat i den formella kategorin 
"Kundens situation". Det är den största kategorin och hit av rapportskrivarna placerades de rubriker som 
uttalat inte handlade om personal, arbetsledningen och miljö. Av dessa 45 rubriker heter  
 

7 – BEMÖTANDE/PERSONKEMI/RESPEKT  

6 – TRYGGHET/FÖRTROENDE 

4 – SJÄLVBESTÄMMANDE/VALFRIHET  

4 – BOENDE/KUND/DAGLIG VERKSAMHET 

3 – HABILITERING/ARBETE/VERKSAMHETSINNEHÅLL/MENINGSFULL ARBETSDAG 

3 – OMSORG/OMVÅRDNAD 

2 – UTVECKLING 

2 - FRITID 
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Sedan fanns det rubriker INTEGRITET, GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR, LIVSKVALITÉ, LÖNEARBETE, 
INDIVIDUALANPASSNING, HÄLSA, MAT, PERSONEN I FOKUS, MÅL, RESPEKT, VÄRDEGRUND, 
STIMULANS och ÖVRIGT, 4 rubriker förblev obenämnda.  
 
Namnen på rubrikerna återspeglar väldigt bra det generella innehållet i hela rubrikssamlingen, det betyder 
att bemötande, respekt, trygghet och självbestämmande har fått mycket utrymme i hela den mängden 
faktorer utan hänsyn till rubrikerna. Samtidigt är namnet på rubriken inte mycket tillförlitligt när det 
handlar om den enskilde rubrikens innehåll. Intervjupersonerna behandlade ofta begrepp på ganska hög 
abstraktionsnivå, som trygghet och bemötande, vilket ledde till att vissa grupper har sammanfattat faktorer 
som uttryckligen handlade om bemötande under rubriken TRYGGHET och tvärtom. Detta innebär inte att 
rubrikerna kommer helt bortses i det här avsnittet. Dock kommer inte alltid samma vikt läggas på dem, det 
är väldigt viktigt att behålla ett helhetsperspektiv i det här fallet.  

 
BEMÖTANDE/PERSONKEMI/RESPEKT 
 
Dessa rubriker har ett blandat men tydligt innehåll. Många faktorer handlar just om bemötande: god 
relation mellan kund och personal, om respektfullt och professionellt bemötande utan maktobalans. Det 
nämns också engagemang och trovärdighet: att verksamheten står för det verksamheten levererar. Som 
en bidragande faktor till god kontakt mellan kunden och personalen har användningen av  namnbricka 
nämnts. 
 
Respekt är den faktor som fick ungefär hälften av utrymmet under de aktuella rubrikerna. En av 
rubrikerna Bemötande består helt av respektfaktorer och handlar om att kunden i verksamheten ska 
respekteras samt bemötas med vänlighet och respekt. Respekt gentemot individen, dennes livshistoria och 
självbestämmande efterfrågas samt respekt gentemot anhöriga. Man måste dessutom bli bemött på ett 
värdigt sätt. Och som två av intervjupersoner från olika fokusgrupper har uttryckt det: det är viktigt att man 
pratar till kunden, inte om kunden. 
 
Faktorn som har en stark koppling till respekt och nämndes ett stort antal gånger är lyhördhet. Kunden 
måste vara sedd, bekräftad och lyssnad på, personalen måste vara fokuserad på personen, att personalen lär 
sig kundens speciella behov och kommer ihåg dessa.  
 
Rubrikerna RESPEKT, GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR, BOENDE/KUND, PERSONEN I FOKUS och 
VÄRDEGRUND har i mycket stor utsträckning samma sammansättning som rubrikerna från Bemötande-
gruppen. Tillsammans fångar alla dessa kategorier faktorn som kan uttryckas som helhetsperspektiv: att 
man ser hela människan och utifrån det skapar insatser och stöd. Denna faktor blev mycket enhetligt 
formulerad av alla som nämnt den. 
 
 
SJÄLVBESTÄMMANDE 
 
Det finns 4 rubriker som handlar om SJÄLVBESTÄMMANDE och VALFRIHET där tre av rubrikerna 
innehåller 5 till 9 faktorer och i den uppkommer antalet av faktorer till 15. Det som lägger ännu större tyngd 
på denna dimension är att alla rubrikerna är mycket enhetliga, dvs de allra flesta faktorerna som har 
hamnat under rubrikerna handlar uttryckligen om självbestämmande. Enligt intervjupersonernas samlade 
mening handlar självbestämmande och valfrihet framför allt om  att kunden ska kunna ha så självständigt 
liv som möjligt och kan också känna sig fri utan personal. I detta sammanhang nämns struktur som ett 
verktyg för att uppnå självständigheten. Kunden ska få känna sig delaktig och påverka sin vardag. När det 
gäller genomförandeplaner och mål ska kunden få vara med och planera så långt det går. Under rubriken 
VALFRIHET nämns valfriheten angående mat, tid och aktiviteter. Valfriheten att bo hemma har också lyfts 
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upp tydligt. 
 
Självbestämmande och valfrihet blev också en stor del av innehållet i rubrikerna BOENDE, INTEGRITET, 
VERKSAMHETSINNEHÅLL och LIVSKVALITÉ, i den sistnämnda har arbetsmetoden "Ett självständigt 
liv".  
 
Här bör nämnas också faktorn att slippa neuroleptika för att kunna känna ansvar som står under 
rubriken HÄLSA. 
 
 
TRYGGHET/FÖRTROENDE 
 
Trygghet blev definitivt ett genomgående nyckelord i de allra flesta intervjuer. Det finns sex rubriker som 
är döpta efter detta område, det mesta av innehållet i rubriken VÄRDEGRUND består av trygghetsfaktorer 
och dessutom förekommer trygghetsfaktorer i dryga hälften av rubrikerna. Trygghet blev ett populärt och 
omfattande begrepp bland intervjupersonerna. Generellt handlade trygghet om att kunden ska kunna 
känna sig trygg med utföraren, att känna tillit och förtroende gentemot personalen och gentemot 
verksamheten. 
 
I verksamheter där det var viktigt att personalen passar tider var trygghet kopplad till denna dimension 
i stor utsträckning. Hit hör också kommunikation ifall personalen är försenad. Att känna sin personal 
var också en komponent av tryggheten. Inom verksamheter som var till för människor med 
neuropsykiatriska diagnoser handlade trygghetsfaktorn mycket om schemastruktur, förutsägbarhet och 
rutiner. Inom dessa verksamheter efterfrågas också på ett tydligt sätt kunskap hos personalen som en 
komponent av tryggheten. Stöd i myndighetskontakter har också nämnts i samband med diskussionen om 
trygghet. 
 
 
INDIVIDANPASSNING 
 
Detta är en liten rubrik som endast innehåller en faktor: rätt kravbild, individuellt anpassande krav 
(pedagogik, hjälpmedel, struktur). Denna faktor förtjänar dock större uppmärksamhet eftersom 
tanken om individualanpassning kom fram på ett eller annat sätt under hälften av rubrikerna. Flera av 
intervjupersoner har pratat om att man måste kunna möta kunden där denne befinner sig (på rätt nivå). 
Kunden bör få individuell omvårdnad, den hjälp denne behöver, önskar och är beviljad. Kunden ska bli 
individuellt bemött.  
 
 
UTVECKLING, STIMULANS OCH ARBETE 
 
Tre rubriker där den första är formulerad av personalen, den andra av anhöriga/företrädare och den tredje 
av kunden. Rubrikerna berör sådana faktorer som meningsfull sysselsättning, att arbetsuppgifterna ska 
vara stöttande och utvecklande, att det är viktigt att ta tillvara på kundens intresse för att skapa motivation, 
ha stimulans. 
 
I detta sammanhang bör även rubrikerna LÖNEARBETE och MENINGSFULL ARBETSDAG nämnas där 
det framkommer att det är viktigt för deltagare i daglig verksamhet att känna att de har ett riktigt arbete 
och får lön för detta. Rubriken FRITID handlar om att även fritidssysselsättningar inom de olika 
verksamheterna ska var meningsfulla och att kunden ska ha rik fritid. 
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5.2.1 ENSKILDA FAKTORER 

 
Andra faktorer som var återkommande under intervjuerna var förmågan att ge hopp och möjligheten 
att ge "det lilla extra" till kunden. Dessutom har kommunikationen nämnts ett antal gånger, 
kommunikationen mellan kunden och personalen också i form av allians, så att kunden 
förstår att personalen är på kundens sida, att information når fram. Det efterfrågas också bra 
kommunikation mellan verksamheten och anhöriga och samverkan mellan verksamheten och 
andra aktörer. 

5.2.2 JÄMFÖRELSE MELLAN INTERVJUGRUPPERNA 

 
Alla faktorer som har diskuterats ovan är aktuella för både personalgrupper, anhöriggrupper och 
kundgrupper. De är mest framträdande i intervjuer med personalgrupperna men är också mycket aktuella 
för de andra grupperna.  
 
Det speciella med anhöriggrupperna var att de bl a betonade vikten av personalkontinuitet, tillräckligt 
med tid hos personal och fasta rutiner.  För dem var det en viktig del av OMVÅRDNAD. Kontinuitet 
och förmågan att höra va sig i tid och hålla avtal betonades också under rubriken RESPEKT. 
 
Kunderna har betonat vikten av olika AKTIVITETER. Önskan att få gå ut och ta en promenad har uttryckts 
upprepade gånger och av olika grupper, det är viktigt att röra på sig, att få bada och simma. Resor in till 
stan och resor generellt har efterfrågats, samt utflykter för att gå på teater och bio, dans och bowling. 
Kunden vill också få lyssna på musik och få kontakt med djur. Hobbyverksamhet har också nämnts som en 
kvalitetsfaktor. 
 
Kundgrupperna pratade också en del om MAT. Maten måste vara bra och god, det är viktigt med grönsaker 
och frukt varje dag. Maten ska vara varm och omväxlande. Man måste få äta så många portioner man vill 
och inte blir tvingad att äta varm mat på sommaren. Man ska inte störas av köket när man äter. 
 
Kunden har också lyft upp rubriken OMSORG där man uttrycker vikten av att kunden får den hjälp denne 
behöver. Här finnes också enstaka faktorer som möjlighet till att ha någon som kan hjälpa med ärenden på 
dagen och att ha någon som man kan prata med när man mår dåligt (kurator, psykolog). Dessutom har det 
uttryckts önskan till att få en enklare version av lagtexten så att man kan läsa och förstå vilka regler som 
gäller. 
 
Förutom olika aktiviteter efterfrågas möjligheten att få vara ifred och möjligheten till att få lugn och ro när 
det behövs. 

5.3 ARBETSLEDNING 

 
Det kan sägas att en del rubriker bör sammanfattas i en grupp som handlar om arbetsgivare/organisation. 
Det har formulerats rubrikerna ARBETSLEDNING/LEDNING/ARBETSGIVAREN (x4), EKONOMI (x2), 
ORGANISATION (x2), SAMVERKAN, FÖRSTÅELSE, INFORMATION, PLANERING, 
PERSONALTÄTHET.  
 
Det som efterfrågas under rubrikerna ARBETSLEDNING/LEDNING/ARBETSGIVARE, samt 
ORGANISATION och EKONOMI och av personalgrupper och anhöriggrupper är samverkan av olika slag. 
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Personalen har ett stort antal gånger nämnt bra samarbete med primärvården, samverkan för kunden på 
alla plan (psykiatri, missbruk, socialtjänsten, både externa och interna parter), att personalen har möjlighet 
att samarbeta med dem som behövs alternativt slussa vidare.  Dessutom nämns det gemensamma rutiner 
för kommunens verksamheter. Anhöriga anser att det är viktigt att kommunikationen mellan personalen 
fungerar väl, att anhöriga känner sig välkomna i samarbete för kundens bästa, att det ska finnas bättre 
sammansättning utifrån funktionsnedsättning och att sekretess mellan de inblandade verksamheterna ska 
upphävas för att underlätta vård. 
 
Huvudsakligen rubriken ARBETSGIVAREN tar upp framför allt aspekten tid: att kunden ska få ha tid med 
sin personal och att personalen måste ha tid för att utföra sitt arbete. Dessutom nämns det tillgänglighet 
till personalen i rubriken PERSONALTÄTHET, det nämns att det behövs tillräckligt med personalstyrka 
som känner kunden väl och har mer generös tid för personlig assistans. Hit hör också faktor möjlighet att 
nå personalen dygnet runt och att bemötas med respekt.  
 
Faktorn kundens behov ska styra återkommer ett flertal gånger hos alla intervjugrupper, både 
personalen, anhöriga och kunden. Man ska också se till att fritidsintressen blir uppfyllda och förse kunden 
med meningsfulla aktiviteter. Kunden inom hemtjänsten förespråkar fotvård och nagelvård.  
 
En faktor till som upprepas av alla intervjugrupper är information. Personalen förespråkar omedelbar 
information från ledningen, information om vilken personal som jobbar. Kunden uppskattar information 
om möjlighet till extrainsatser och konceptet ”Träffpunkten”. 
 
Under rubriken EKONOMI tar kunden upp bättre (snabbare) datorer, ekonomisk trygghet i form 
av högre flitpeng, bättre lokaler och tillgång till sammanträdesrum, samt bra och god mat. 
Deltagare i daglig verksamhet betonar vikten av demokratiskt arbete – alla ska få ta del av de beslut som 
fattas, fler praktikplatser ska leda till jobb (inget gratisarbete), högre lön/närvaroersättning samt feedback 
på det man gör för att känna motivation. Anhöriga kommenterar att det är viktigt med bra arbetstider, 
strukturerad och tydligt ledd verksamhet och begränsad och individualanpassad ”dötid”. 
 
Utbildad och strukturerad ledning samt närvarande och återkommande kvalitetskontroller av 
återkoppling till kunderna har också nämnts i sammanhanget. 

5.4 MILJÖ 

 
Personal och kunden formulerade 2 rubriker MILJÖ , 1 rubrik ARBETSMILJÖ, och en rubrik 
FUNGERANDE LARM. Intervjupersonerna har pratat om lugn, trevlig, praktisk och vacker 
arbetsmiljö som leder till att boende kan känna sig trygg. Personal har påpekat vikten av att det 
finns pengar i verksamheten. Hund i vården är en bidragande faktor för en trevlig miljö enligt 
personalen. Kunden efterfrågar gemenskap med både boende och personal samt bra 
tvättmöjligheter och tvätt. FUNGERANDE LARM innebär förutom att larmet faktiskt fungerar att det 
blir en snabb reaktion och att det kontrolleras att larmet fungerar. Under rubriken ARBETSMILJÖ 
ryms det ergonomiska stolar och att personalen inte tar emot privata samtal under arbetstid. 

5.5 EFTERDISKUSSIONER 

 
Det har hänt att intervjupersonerna kom på fler viktiga faktorer som de gärna ville få in i rapporten. Det var 
dock problematiskt att förstå hur man skulle förhålla sig till detta – tanken med att alla skulle nämna 3 
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faktorer var inte bara att avgränsa materialet utan också att göra att allas röster skulle bli lika hörda. De nya 
faktorerna utöver de tre obligatoriska var skrivna i rött, oftast efter att intervjupersonerna har formulerat 
kategorierna. De nya faktorerna placerades i många fall i kategorier eller bildade egna kategorier. 
Intervjupersonerna blev informerade om att de nya kategorierna inte skulle få lika mycket utrymme i 
rapporten som de huvudsakliga kategorierna.  
 
Under diskussioner som huvudsakligen handlade om personal nämndes kreativitet och fantasi hos 
personalen. Man betonade också vikten av att ha nätverk kring kunden. Humor hos personalen 
kom fram som en kvalitetsfaktor vid flera tillfällen. Anhöriga efterfrågar tydlighet, information (bl a 
vid metodikförändringar) och samarbete med anhöriga/företrädare.  
 
Vidare har det nämnts flexibilitet och servicetänkande hos personalen. Enligt anhöriga måste det 
alltid finnas åtminstone en fast personal på varje arbetspass, att det ska anordnas utbildning för föräldrar 
och att övergången mellan barn- och vuxenverksamheten ska vara mjukare. När det gäller rekrytering av 
personal bör det finnas krav på utdrag ur belastningsregistret/brottsregistret. 
 
Vikten av bra utemiljö har betonats. Under diskussioner som handlade om det övergripande systemet 
betonades det (av flera intervjugrupper) att vårdyrkens status måste höjas. Här bör man nämna även 
gemensam titel och gemensamma yrkeskrav, det har också uttryckts tanken om att högre lön ger 
bättre och gladare personal. Gratis fika/kaffe har nämnts ett antal tillfällen. 
 

6. SLUTSATSER 

 

Intervjupersonerna har försett projektet med ett stort antal tankar om de olika verksamheterna och dessa 
tankar var så individuella att det är omöjligt att sammanfatta dem kort utan att förlora en mängd 
information. Under intervjuerna har dock fyra ledord varit extra framstående: Trygghet, 
Självbestämmande, Kompetens och Samverkan. 
 
Det är värdefullt att nämna att ordet trygghet var det mest förekommande ordet under intervjuerna. För de 
intervjuade har ordet ett väldigt brett innehåll men lyckas man omfatta hela konceptet inom verksamheten 
kan man räkna med att kvalitén uppskattas som hög. 
 
Konceptet självbestämmande betonades oerhört tydligt under intervjuerna. De allra flesta av de 
intervjuade var överens att det är en självklar kvalitetsfaktor. 
 
Intervjupersonerna tydliggjorde att tillgång till kompetens hos personalen väger tungt. De förklarade också 
utförligt vad som menas med kompetent personal. 
  
När det gäller systemet har alla intervjugrupper förespråkat samverkan mellan olika verksamheter för 
kundens bästa. 
 
Personalens, kundernas och de anhörigas åsikter stämde till stor del överens med varandra. Tillsammans 
gav de en rik och målande helhetsbild av vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga för kunden. 
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7. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 
 
 

Bilaga 1: Schema Personal om Personal 

Bilaga 2: Schema Kund om Personal 

Bilaga 3: Schema Anhöriga om Personal 

Bilaga 4: Schema Personal om Kund 

Bilaga 5: Schema Kund om Kund 

Bilaga 6: Schema Anhöriga om Kund 

Bilaga 7: Schema Arbetsledning (Gul bakgrund – Personal, Grå bakgrund – Kund, Lila bakgrund - 
Anhöriga) 

Bilaga 8: Schema Miljö (Gul bakgrund – Personal, Grå bakgrund - Kund) 

Bilaga 9: Feldiskussion 
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Bilaga 1: Schema Personal om Personal 
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Bilaga 2: Schema Kund om Personal 
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Bilaga 3: Schema Anhöriga om Personal 
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Bilaga 4: Schema Personal om Kund 
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Bilaga 5: Schema Kund om Kund 
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Bilaga 6: Schema Anhöriga om Kund 
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Bilaga 7: Schema Arbetsledning (Gul bakgrund – Personal, 
Grå bakgrund – Kund, Lila bakgrund - Anhöriga) 
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Bilaga 8: Schema Miljö (Gul bakgrund – Personal, Grå bakgrund - Kund) 
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Bilaga 9: Feldiskussion 

 
Under arbetets gång har det dykt upp en del hinder på vägen. En hel del hinder har kunnat undanröjas 
genom att vi hittat på snabba lösningar på problemen och improviserat för att göra det bästa av situationen. 
Men en del hinder har inte gått att undanröja. Dessa väljer vi att lyfta fram och benämna av två 
anledningar. Dels för att göra rapporten rättvisa genom att belysa vilka brister som föranligger rapporten 
och som därav kan ha påverkat slutresultatet. Dessutom vill vi tala om vilka svårigheter som dykt upp, samt 
våra tankar kring orsaker till detta, för att man ska kunna undvika att begå samma misstag om det görs en 
uppföljning av projektet längre fram. För att det ska bli enkelt att följa feldiskussionen börjar vi från 
uppstarten av projektet och går sedan steg för steg fram till slutstadiet av projektet. Inför eventuell 
uppföljning på projektet rekommenderar vi projektgruppen att ta hänsyn till samtliga förslag på lösningar 
och vara noga med att implicera dessa. 
 
Intervjudelen av projektet startade upp den 22 februari. Då hade vi ett möte tillsammans med 
projektgruppen där vi gick igenom vilka datum och tider som gällde för intervjuerna. Där blev vi 
informerade om att de första intervjuerna skulle hållas redan den 28 februari. Vi blev även informerade om 
att enhetscheferna för de olika verksamheterna själva ansvarade för att informera  potentiella 
intervjudeltagare knutna till sina verksamheter. Dessutom fick vi reda på tiderna för intervjuerna, vilka var 
satta: 09.30-12.00, 13.30-16.00 och 17.30-20.00. Detta medförde direkt tre problem, vilka kom att 
uppdagas under projektets gång: 
 
Problem 1. På grund av projektets snabba uppstart blev en del potentiella intervjupersoner informerade i 
absolut senaste laget. Detta kan troligen ha medfört att flertalet inte kunde närvara på grund av att det kan 
ha varit svårt att göra plats i kalendern med så kort varsel. 
 
Förslag på lösning: Här vore det bra att ha som regel att varje potentiell intervjudeltagare ska vara 
informerad minst två veckor innan, utan undantag. Om inte detta hinns med får man flytta fram intervjun 
så att samtliga deltagare får en rimlig chans att närvara vid intervjun. Detta skulle troligen leda till fler 
intervjudeltagare samt nöjdare deltagare eftersom de fått smälta informationen i lugn och ro och även fått 
en chans att delta. 
 
Problem 2. Eftersom olika enhetsledare fick i uppdrag att informera potentiella intervjudeltagare läggs ett 
stort ansvar på enhetsledaren. Detta gör också att det finns en risk att intervjudeltagarna inte blir ordentligt 
informerade om vad projektet gäller samt vart de ska befinna sig och när. Här har det dykt upp problem ett 
antal gånger. Det fanns en tydlig och informativ mall där enhetsledaren hade i uppdrag att fylla i uppgifter 
om tid och plats och sedan posta ut till deltagarna. Flertalet gånger förekom det att det stod en dag och ett 
datum som inte överensstämde med varandra, vilket skapade förvirring kring vad det var som gällde. Det 
har också hänt upprepade gånger att blanketten inte skickats ut utan att intervjudeltagarna tillfrågats på 
plats eller ringts upp. Detta har medfört att vissa intervjudeltagare inte fått relevant information om 
projektet. Detta i sin tur kan leda till att man inte tar projektet på allvar och därför väljer att stanna hemma 
i stället för att lägga sin tid på projektet. Det kan också få som konsekvens att inte tillräckligt många blir 
tillfrågade och då får inte alla en chans att delta. 
 
Förslag på lösning: Vi tror att en bidragande faktor till de problem som uppstod var att enhetsledarna inte 
fått någon extra avsatt tid för att ansvara för de åtaganden som projektet krävde av dem. Detta kan ha lett 
till de fel som uppstod i utskicken samt att vissa utskick aldrig skickades ut och att samtliga potentiella 
fokusgruppsdeltagare inte tillfrågades. För att råda bot på detta problem föreslår vi att det ska finnas avsatt 
tid för enhetsledarna för dessa moment som projektet kräver av dem. Om det inte finns möjlighet till detta 
föreslår vi att det ska vara projektgruppens ansvar att kalla till intervjuer,  och att projektgruppen ska ha 
avsatt tid för detta. Det ska också finnas en tydlig projektledare som har största ansvaret och som också bär 
största skulden för de misstag som sker. Detta skulle troligen eliminera en del slarv.  
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Problem 3. Intervjutiden för anhöriga och gode män sattes till 17.30-20.00. Tanken med detta var att så 
många som möjligt av de anhöriga skulle hinna vara med. Dock var det många anhöriga som inte kunde 
närvara eftersom de inte hann dit till 17.30. Det är många som jobbar inne i stan och att sluta jobbet och 
hinna ta sig till intervjun till 17.30 är inte det lättaste för alla. Dessutom låg intervjutiderna mitt under 
middagstid vilket gjorde att flera deltagare stressade för att få i sig mat innan intervjun och andra var 
hungriga under intervjun. Detta kan i sin tur påverka deras koncentration och arbetsprestation under 
intervjun. Vi tror att intervjutiden är en viktig faktor som påverkat att det var så få anhöriga och gode män 
som deltog i intervjuerna. 
 
Förslag på lösning: Genom att förlägga intervjutiden med anhöriga och gode män till klockan 19 hinner de 
hem från jobbet och troligen även få i sig något att äta. Detta skulle troligen leda till ett högre deltagarantal 
vilket skulle göra att fler röster blev hörda. Dessutom skulle troligen koncentrations- och 
prestationsförmågan öka i och med att de fått i sig middag. Det är viktigt att anpassa intervjutiden efter 
målgruppen, vilket gäller samtliga grupper. Det kan exempelvis också finnas någon grupp med anhöriga 
som endast är anträffbara dagtid och då är det viktigt att ta hänsyn till detta vid planerandet av tiderna för 
fokusgruppsintervjuerna. 
 
Problem 4. De flesta intervjuerna hölls i Korallrummet, som är beläget i Vårdcentralen Korallen. Det 
rummet är utrustat med en stor whiteboardtavla, många bord och stolar, bra belysning etc. De intervjuer 
som hölls i det rummet fortlöpte bra utan något strul. En del intervjuer hölls dock i andra lokaler i 
kommunens verksamheter. Här märktes det stor skillnad på förberedelse som lagts ned och information 
som givits dem. De olika verksamheterna som skulle inhysa fokusgruppsintervjuerna hade inte alltid fått 
den information som de hade behövts angående hur mycket plats vi behövde samt att vi behövde mycket 
yta att skriva på. Dessutom var informationen i ett fall otydlig till oss angående vart vi skulle befinna oss, 
vilket även gjorde det förvirrande för intervjudeltagarna. En del av dessa problem gick det att improvisera 
fram lösningar på men det gjorde att det hela blev lite rörigt och en del intervjudeltagare verkade besvärade 
av detta. Vid ett tillfälle valde två intervjudeltagare att avbryta intervjun.  
 
Förslag på lösning: Det allra bästa hade varit om samtliga intervjuer kunde hållas i Korallrummet men då 
inte alla har möjlighet att ta sig dit är det viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig efter deltagarna. 
Dock är det viktigt att vara tydlig med att kommunicera vad som krävs för att hålla en bra intervju, samt 
vara noga med informationen gällande vilken lokal som är tillgänglig. Tydligare information mellan 
samtliga parter. Här bör mer tid läggas på förberedelse av intervjun och projektgruppen / enhetsledarna 
bör försäkra sig om att verksamheterna vet vad som gäller. Sedan är det också viktigt att verksamheterna 
ger oss den information vi behöver veta för att genomföra en bra intervju under goda förutsättningar. Detta 
skulle troligen leda till nöjdare intervjudeltagare, undvika att deltagare lämnar intervjun samt ge bättre flyt 
i intervjuerna eftersom bättre skrivyta exempelvis effektiviserar intervjuerna. Efter den intervju då två 
deltagare lämnade lokalen kompenserades deltagarna med blomstercheckar som ursäkt för den inträffade 
situationen. Här anser vi att projektgruppen tog sitt ansvar och gjorde det bästa av situationen. 
 
Problem 5. Vi märkte redan i ett tidigt stadie att vi hade betydligt färre gode män och anhöriga närvarande 
vid intervjutillfällena än personal och kunder. Detta oroade oss eftersom vi gärna vill ha så jämt antal 
representanter som möjligt för att kunna jämföra grupperna sinsemellan. 
 
Förslag på lösning: Här tror vi att det finns flera lösningar. Två är nämnda tidigare och det är att ändra 
intervjutiden samt att vara noga med att skicka ut kallelsen i tid så att de hinner planera in det samt att 
informationen blir tydlig. Eftersom att hjulet redan hade börjat rulla var det dock svårt att förändra detta 
under resans gång. Därför bestämde vi oss för att lägga in ett extrainsatt intervjutillfälle för samtliga gode 
män och anhöriga som blivit kallade men inte kunnat närvara. Detta gjorde vi för att fånga upp så många 
åsikter som möjligt hos dessa grupper. Tyvärr närvarade endast två personer vid detta tillfälle, men vi 
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menar att vi försökt åtgärda problemet genom att försöka locka dit fler anhöriga. Detta tillfälle hade vi 
förlagt till klockan 18 för att göra det möjligt för fler personer att delta. Något annat är att vi märkt en vis 
skepsis inför om projektet kommer att leda till några praktiska förändringar. Här menar vi att det är viktigt 
att informera ordentligt i förväg vad projektet handlar om och vad det kan få för resultat i verksamheterna. 
Det är viktigt att deltagarna inser vikten av deras deltagande i fokusgruppsintervjuerna. I och med att de 
känner att de kan bidra blir de troligen mer motiverade att delta.  
 
Feedback från intervjudeltagarna: Under intervjuerna har vi fått mycket feedback från intervjudeltagarna, 
både positiv feedback men även feedback som handlar om saker som deltagarna önskat eller som de inte 
varit nöjda med. Något annat som framkom var att vägbeskrivningen till Korallrummet var lite otydlig och 
det var flera som blandade ihop Korallrummet med Vårdboendet Korallen, varför de gick fel. Här önskas av 
flera deltagare tydligare vägbeskrivning. Det fanns även missnöje bland deltagarna över att det inte fanns 
fika att bli bjudna på. De förväntade sig att fika skulle bjudas då de ställde upp med sin insats i projektet. 
Det fanns en oro över att detta projekt endast skulle bli ett i mängden projekt och att det inte skulle leda till 
några praktiska förändringar. 
 
Förslag på lösning: Vägbeskrivningen skulle kunna förtydligas, exempelvis genom att bifoga en karta där 
platsen finns utpekad tydligt. Det skulle även gå att sätta upp skyltar på väg till Korallrummet. Förslaget om 
fika ledde till en förändring snabbt i och med att vi tog upp önskemålet med projektgruppen. Detta togs 
emot positivt och problemet löste sig därför snabbt. Därefter var intervjudeltagarna positiva till att det 
bjöds på fika och det blev en trevligare stämning under intervjuerna.  
 
Vi är övertygade om att det alltid under stora projekt dyker upp problem och att det är viktigt att inte 
blunda för dessa utan att möta dem med öppna ögon och fokusera på att hitta lösningar. Genom att 
fokusera på de problem som dykt upp kan vi också se hur vi kan lösa problemet för att nå så bra och 
korrekta resultat som möjligt samt för att få så nöjda intervjudeltagare som möjligt. Det får inte heller 
glömmas bort att det mesta under projektets gång har fungerat bra; flertalet problem har vi kunnat lösa 
direkt, det har funnits ett engagemang och en vilja från projektgruppen att detta ska bli ett bra projekt och 
det har också funnits mycket energi och vilja hos intervjudeltagarna att prestera så bra som möjligt. Detta 
har lett till att vi har fått fantastiskt mycket material att analysera och diskutera och det ger en god grund 
att stå på inför det kommande kvalitetsledningssystemet. 


