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1 INLEDNING
En tillbakablick i äldreomsorgen visar att den ursprungligen kommer av
fattigvården. År 1947 inrättades en lag som sade att ålderdomshemmen
skulle skiljas från fattigvården, vilket ledde till en radikal ökning av antalet
platser på ålderdomshemmen fram till mitten av 1970. Därefter skedde en
minskning i förhållande till antalet äldre i befolkningen. En liknande
utveckling ägde rum gällande antal serviceboendeplatser som genomgick
en utbyggnad under 1970-talet och expanderade på 1980-talet för att sedan
möta en tillbakagång. Under 1980 och  framåt har dock ett flertal nya
tjänster utvecklats inom äldreomsorgen, såsom trygghetslarm,
matdistribution och kvälls- och nattpatruller. Även gruppboenden för
dementa introducerades i början av 1990-talet. Som en följd av nya
vårdformer ökade antalet fast anställda inom äldreomsorgerna kraftigt
under samma period. Allt detta kan till stor del relateras till den ädelreform
som ägde rum 1992 och som innebar att sjukhemmen övergick från att ha
landsting till kommun som huvudman. (Westlund & Edvardsson, 1998)

Idag är socialstyrelsen det organ som på uppdrag av regeringen är ansvarig
för att följa utvecklingen på äldreområdet. Ansvaret innebär att följa
kvalitetsutvecklingen inom äldrevården och att klarlägga hur medicinska
och omvårdsmässiga behov kan tillfredsställas på ett bra sätt. Socialtjänsten
understryker att kvalitetsutvecklingen bör lägga vikt på alla delar av
verksamheten, d.v.s. på organisationsstruktur, arbetsprocess och
omvårdnad så att ett gott resultat uppnås. (Bergstrand & Hermansson,
1999)

Framtiden inom äldreomsorgen kommer att uppvisa ett betydande gap
mellan behov och tillgängliga resurser, enligt Kommittén för hälso- och
sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000). Denna prognos
väntas leda till stora spänningar mellan de äldres krav och förväntningar på
vård och omsorg och kommunernas och landstingens möjligheter att leva
upp till dessa. Resultatet blir ett successivt framväxande förändringstryck
för att minska gapet mellan behov och resurser. Dock anses att en
förbättring inte kan ske, om inte äldreomsorgen lyckas säkra kvaliteten i de
befintliga tjänsterna och samtidigt utveckla nya former för att tillfredsställa
växande behov av vård och omsorg. (Westlund & Edvardsson, 1998)
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1.1 BAKGRUND

Någon lär ha sagt, att det enda som tycks vara konstant i samhället idag är
dess kontinuerliga förändring. Kraven på företagen ökar i en allt snabbare
takt och ständig förnyelse är en förutsättning för företagens fortlevnad.
Marknadens globalisering och den snabba utvecklingen inom teknologin
har leder till att transaktioner kan ske avsevärt snabbare än tidigare, vilket i
sin tur har resulterat i en betydande tillväxt inom tjänstesektorn. För att
kunna erbjuda sina kunder bättre tjänster än konkurrenterna har
företagsledningarna tvingats inse värdet av kvalitet. (Zink, 1997)

Kvalitet inom privat äldreomsorg är ett ämne som på senare tid har fått stor
uppmärksamhet i media. En privatiseringsvåg har lett till att mer än hälften
av alla platser inom äldreomsorgen idag drivs av andra än kommunen
(Erixon, FinansTidningen, 2000-03-15). De privata vårdföretagen utgör en
utsatt sektor efter en rad uppdagade vårdskandaler. I en artikel i
GöteborgsPosten (1999-11-01), skriver Dick Henriksson att
kommunpolitikerna runt om i landet har skandalerna i minnet samt att
vårdpersonalen inom de verksamheter som drivs i privat regi så gott som
dagligen uttalar sitt missnöje. Den negativa bild som målats upp i media
har påverkat fokuseringen på kvalitetsarbete inom dessa verksamheter.

Inom såväl företag som offentliga organisationer råder osäkerhet över hur
tjänstekvaliteten skall hanteras, då den är mycket svårare att konkretisera
och förstå än varukvaliteten. Detta beror på att tjänste- och
kvalitetsforskningen i mycket hög grad handlar om individuella upplevelser
och tolkningar av kvalitet. (Gummesson, 1991) För att lyckas utveckla
kvaliteten i de tjänster som erbjuds, drivs företagen till att förbättra
processerna inom organisationen. Utveckling har lett till att många företag
idag anammar TQM1 - Total Quality Management. (Zink, 1997)

För att kunna tillfredsställa kundernas förväntningar på kvalitet och service
genomför företag fortlöpande förbättringsarbeten. Mätningar utförs för att
ta reda på hur olika intressenter ser på kvalitet och service inom företaget.
Resultaten av dessa mätningar bildar underlag för fortsatt förändrings- och
förbättringsarbete. Ofta används projekt som arbetsform i kvalitetsarbetet
(Andersen et al, 1994). Genom att integrera projekt som arbetsform i
verksamheten, kan företagsledare samla den kreativitet som finns bland
medarbetarna för att uppnå önskade resultat inom förbättringsarbetet.
                                                                
1 Total kvalitetsledning: den ledning som krävs för att uppnå och bibehålla total kvalitet, d.v.s. att de
tjänster som erbjuds är felfria. (Ögård & Gallstad, 1994)
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Då kvalitet inom vård och omsorg diskuteras allt oftare, finner vi det
väsentligt att fördjupa oss inom detta område. Att studera tjänstesektorn
innebär dessutom en möjlighet att få en djupare inblick i ett mycket aktuellt
ämne, nämligen kvalitet och kvalitetsutveckling i tjänsteproducerande
organisationer.

Uppsatsen vänder sig till chefer på olika nivåer inom det företag vi studerar
samt till övriga som är intresserade av ämnet tjänstekvalitetsutveckling. Vi
hoppas att vår studie skall bidra med ytterligare tankar och idéer inom
ämnet kvalitet och förbättringsarbete inom äldreomsorgen.

1.2 PROBLEMOMRÅDE

Riktlinjerna för kvalitetsutveckling bör formas på ledningsnivå och vara
kopplade till verksamhetens övergripande strategier, för att sedan
förmedlas ut i organisationen. Ledningen har det yttersta ansvaret för att
engagera övriga medarbetare i förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet skall
betraktas som en ständigt pågående process, förknippad med TQM. En
viktig del av kvalitetsarbetet är därför att strukturera arbetet i processer
(Karlsson, 1995). Med hjälp av TQM kan ledningen skapa goda
förutsättningar för kvalitetsutveckling, genom att sprida budskapet om
kvalitetens betydelse inom organisationen.

För att utveckla kvaliteten på operationell nivå inom organisationen finns
ett flertal användbara metoder. Valet av tillvägagångssätt bör anpassas till
den enskilda verksamhetens unika förutsättningar. Grunden för allt
kvalitetsarbete är dock att inom organisationen klargöra vilka kvalitetsmål
man strävar efter. Sedan gäller det att på ett tydligt och systematiskt sätt
bygga upp planer för arbetet, vilka efter genomförandet noggrant måste
följas upp. Kvalitetsarbete bygger på engagerade medarbetare, en öppen
kommunikation och klar information. En ofta förekommande fallgrop inom
kvalitetsarbete är bristande förståelse för behovet av uppföljning. En
grundlig uppföljning är en förutsättning för ett framgångsrikt
kvalitetsutvecklingsarbete.

Kvalitetsutvecklingen skall ses som ett resultat av en samverkan mellan
organisationens olika delar, d.v.s. att alla måste bidra till den kontinuerliga
kvalitetsutvecklingen. Det är viktigt att försöka finna metoder som
medverkar till ett så effektivt kvalitetsarbete som möjligt. För att bidra till
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en ökad uppfattning om kvalitetsarbetet inom företaget, fokuserar vi på
följande delfrågor:

1. Hur påverkar ledningen kvalitetsutvecklingsarbetet ?

2. Hur är kvalitetsarbetet utformat på operationell nivå?

3. Vilka brister finns i kvalitetsarbetet i nuläget?

4. Hur skulle kvalitetsarbetet kunna utformas på ett effektivare sätt?

1.3 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur kvalitetsarbetet
utformas och genomförs på operationell nivå inom en privat
vårdorganisation. Avsikten är även att ge förslag på hur arbetet skulle
kunna förbättras.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Vår studie omfattar förbättringsarbete avseende tjänstekvalitetsutveckling
inom ett privat vårdföretag i Sverige. Studien är begränsad till tre enheter
inom en och samma region. Uppsatsen är skriven utifrån ett
ledningsperspektiv och behandlar i första hand kvalitetsutvecklingsarbete
på operativ nivå. Begreppet ledning inkluderar allt från högsta ledningen
till den operativa ledningen, d.v.s. enhetscheferna.
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2 METOD
En metod är ett verktyg för att lösa problem och för att skapa nytt vetande.
(Holme & Solvang, 1997) 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 beskriver
arbetets disposition samt den kritik som i vissa avseenden kan riktas mot
vald metod.

2.1 HERMENEUTIK

De forskare som gör en åtskillnad mellan klassisk naturvetenskap och
samhällsvetenskap benämns, enligt Abnor och Bjerke (1994),
hermeneutiker eller tolkare. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997)
förklarar ordet hermeneutik som tolkningskonst eller tolkningslära.
Forskare som å andra sidan avvisar skillnader mellan natur- och
samhällsvetenskaperna kallas positivister. Positivismen beskriver och
förklarar fenomen på ett objektivt sätt med utgångspunkt i en rationell
världsbild. Detta kritiseras av hermeneutiker, vilka istället eftersträvar en
helhetsförståelse och menar att det ligger en avgörande skillnad i att
förklara naturen och att förstå eller tolka kulturen. De menar att en sådan
verklighet som beskrivs av positivisterna inte finns och inte heller skall
eftersträvas, eftersom förståelse inte existerar som objektiv kunskap. (Ibid.)

Förståelse har sin utgångspunkt i hur den enskilda individen eller subjektet
uppfattar verkligheten. (Abnor & Bjerke, 1994) Hermeneutisk metod
bygger på att forskaren försöker förstå en annan individs beteenden, genom
att tolka dennes språk. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Vår ambition
är att skaffa oss en förståelse för ett antal enskilda individers upplevelser
och åsikter, för att på så sätt bilda oss en helhetsbild av den situation vi
undersöker. Då förståelsen är det centrala i vår studie utgår vi ifrån en
hermeneutisk verklighetsuppfattning.

2.2 KVALITATIV METOD

Inom samhällsvetenskapen sker en distinktion mellan två metodiska
angreppssätt – kvalitativa och kvantitativa metoder. Det kvalitativa
angreppssättet grundas på en låg grad av formalisering och har
huvudsakligen ett förstående syfte. (Holme & Solvang, 1997) Metoden går,
i enlighet med det hermeneutiska synsättet, ut på att studera innebörden av
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en viss situation utifrån ett helhetsperspektiv, med syfte att erhålla en
djupare förståelse för hur de inblandade individerna upplever situationen
och därigenom försöka förstå hur olika delar samverkar för att bilda en
helhet. Detta innebär att vi fokuserar på processer och kontexter snarare än
på specifika variabler och resultat. (Merriam, 1994) Huvuddragen hos den
kvalitativa forskningsmetoden är, enligt Holme och Solvang (1997),
anpassning, d.v.s. att studiens upplägg och planering präglas av hög grad av
flexibilitet. Vidare läggs stor vikt vid det som är unikt och säreget. (Ibid.)

Det kvantitativa angreppssättet är i sin tur av en mer formaliserad och
strukturerad natur. Med hjälp av statistiska mätmetoder möjliggör den
kvantitativa studien en generell giltighet av forskningsresultatet. (Holme &
Solvang, 1997) Eftersom vår uppsats går ut på att, genom en beskrivande
studie, redogöra för hur kvalitetsarbete genomförs i en enskild organisation
anser vi att en kvalitativ metod är den lämpligaste vägen att nå syftet med
vårt arbete.

2.3 FALLSTUDIE

En fallstudie är en systematisk undersökning av ett visst fenomen, såsom
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. Ett exempel på detta kan vara att en chef blir medveten om
en viss problematisk situation i verksamheten. Ett systematiskt sätt att
hantera och försöka lösa problemet är att utföra en undersökning. På så sätt
är det möjligt att skaffa sig mer djupgående insikter i rådande situation och
hur de inblandade parterna tolkar situationen. (Merriam, 1994)

En fallstudieundersökning är lämplig då den information som erhållits från
de intervjuade inte kan bedömas utifrån ett sanningsvärde utan hellre
utifrån trovärdighet. Syftet med fallstudien är i grunden inte att ge någon
slags korrekt eller sann tolkning av den information som inhämtats. Istället
går det ut på att undanröja felaktiga slutsatser för att nå den bästa och mest
trovärdiga tolkningen av en viss situation. Som exempel kan nämnas då en
forskare är intresserad av att ta reda på de anställdas åsikter om
effektiviteten i ett utbildningsprogram inom företaget. Det är då av största
vikt att ta reda på de anställdas åsikter och synsätt, inte att försöka fånga
någon sann eller exakt skildring av situationen. (Bromley i Merriam, 1994)
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Vår strävan är att med de resurser vi har att tillgå, ge en så korrekt bild som
möjligt av rådande 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 rådande
situationen på ett så öppet och reliabelt sätt som möjligt.

2.4 ABDUKTION

Vid fallstudieansatser och annan forskning uppkommer frågan om val
mellan deduktiv, induktiv eller abduktiv metod. Deduktion innebär att
forskaren utifrån valda teorier formar hypoteser som sedan testas mot
verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Med en induktiv
metod utgår forskaren istället från empiriska fakta, för att sedan koppla
teorier till dessa. En tredje metod – abduktion - utgår liksom induktion ifrån
empiriska fakta, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger på
så vis närmare deduktionen. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

En svaghet i användandet av en deduktiv ansats är att den helt utgår från en
teoretisk referensram, varför forskaren måste förlita sig på antaganden om
hur verkligheten ser ut. Induktionen å sin sida skapar empiriska
summeringar som sedan kopplas till teorier vilka förklarar den information
som samlats in. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Abduktion torde, enligt Sköldberg (i Alvesson & Sköldberg, 1994), vara en
metod som i verkligheten används i många fallstudiebaserade
undersökningar. Genom abduktion bygger forskaren i ett initialt skede upp
ett övergripande mönster, utifrån vilket denne sedan studera och tolkar.
Dessa hypoteser skulle, om de vore sanna, förklarar fallet i fråga.
Tolkningen av situationen bekräftas sedan genom ytterligare iakttagelser
och metoden blir därigenom en slags kombination av en induktiv och en
deduktiv metod, men vilken även tillför nya moment. Under processens
gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels
justeras och förfinas även de teorier och hypoteser som forskaren antog i
det inledande skedet. På så sätt kommer en hermeneutisk förståelse som
inte innefattas i övriga förklaringsmodeller att utvecklas. (Alvesson &
Sköldberg, 1994)

Utformningen av en relevant teoretisk referensram, som företaget i
praktiken skall kunna använda i sitt förbättringsarbete, kräver enligt vår
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mening återkommande jämförelser mellan empiri och teori. Därför har vi
antagit ett abduktivt tillvägagångssätt.

2.5 FORSKNINGSETIK

Vi som författare av denna uppsats vill betona att vi valt att säkerställa
respondenternas anonymitet och integritet. Genom att försäkra detta får
forskningsprocessen en sannare bild av det som studeras, då
respondenterna troligen upplever att de kan svara på ett mer ärligt och
öppet sätt. (Holme & Solvang, 1997) I våra kontakter med företaget och
vid intervjuer har vi tydligt markerat detta förhållningssätt.

2.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Uppsatsen bygger på en fallstudieliknande undersökning av ett
anonymiserat företag verksamt inom privat äldreomsorg. I ett initialt skede
tog vi kontakt med flera företag för att få uppslag till ett ämne att behandla
i vår uppsats. Vi kom då i kontakt med ett privat vårdföretag där vi i
samråd med utvecklingschefen valde ett problemområde som var av
intresse såväl för företaget som för oss. Studien är uppbyggd av såväl
primärt som sekundärt material. Det primära materialet har samlats in
genom personliga intervjuer med företagets utvecklingschef, tre
enhetschefer, två sjuksköterskor, fyra övriga medarbetare samt med en
medlem ur en anhörigförening. Den sistnämnda intervjuades för att få en
uppfattning om hur en externa part ser på kvalitet och kvalitetsarbete inom
fallföretaget. I ett tidigt stadium ägde ett möte rum mellan oss och
företagets utvecklingschef, där vi diskuterade arbetets inriktning och
omfång. I samma skede genomfördes en intervju med en av
enhetscheferna, för att få en övergripande bild av hur kvalitetsarbetet inom
verksamheten är utformat.

Sekundär information såsom vetenskapliga böcker och artiklar samlades in
och studerades för att skaffa kunskap inom området. De sekundära källorna
i referensramen består huvudsakligen av litteratur i ämnena
kvalitetsutveckling - allmänt och inom äldrevården, TQM, organisatoriskt
lärande samt projektledning. Då det visat sig att mycket aktuell litteratur
finns att tillgå på området i form av böcker, ansåg vi denna
informationskälla vara tillfredsställande för vår studie. Detta är
förklaringen till varför vi inte i någon större utsträckning använt oss av
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annan typ av sekundärt material i den teoretiska referensramen. De synsätt
vi använt oss av är utarbetade av välkända teoretiker, såsom Gummesson,
Grönroos, Edvardsson, Kotler, Argyris, Ishikawa m.fl. Ytterligare
sekundärt material som har använts är aktuella tidningsartiklar, information
om fallföretaget hämtat från Internet, intern information från  SIFO2-
undersökningar samt företagets interna driftsmanualer. Informationen har
inhämtats för att få kunskap om företaget och dess kvalitetsarbete.

Efter att ha bildat oss en uppfattning om tidigare forskning inom området
genomfördes ytterligare personliga intervjuer. Utvecklingschefen och den
enhetschef vi träffat i ett tidigare skede, intervjuades ännu en gång. De
enhetschefer som intervjuades valdes ut av utvecklingschefen och
enhetscheferna i sin tur valde ut medarbetare för intervjuer. Intervjuerna
skedde med en person i taget och varade ca en timma samt spelades in på
band. Frågorna var av övergripande karaktär, standardiserade och gav
möjligheter till öppna svar. Alla intervjuade erbjöds anonymitet samt
möjlighet att kontrollera och godkänna det vi skriftligt återgivit från
respektive intervju. Vidare skedde en telefonintervju med en medlem ur en
anhörigförening, vilken varade ca 30 minuter. Även denna person erbjöds
anonymitet samt möjlighet att kontrollera det vi skrivit.

Utifrån det sekundära material vi använt i vår studie har vi utarbetat en
modell, som visar hur vi har utformat den teoretiska referensramen. Vid
utvecklandet av denna modell har vi strävat efter att enbart använda data
som är relevant i sammanhanget. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul
(1997), medverkar skapandet av en modell till att få ett övergripande
perspektiv på problemområdet. Vidare ger den läsaren en generell
uppfattning om hur vi valt att utforma vårt arbete.

Slutligen vill vi nämna, att vi i den empiriska delen har aggregerat
intervjuerna från de tre enheterna. Anledningen till detta är att vi kommit
underfund med att de tre enheternas situationer gällande förbättringsarbete
ser snarlika ut, varför vi har valt att generalisera våra förslag till att gälla
hela regionen.

2.7 METODKRITIK

Forskning skall, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), leda till ny
eller förstärkt kunskap. Detta tolkar vi som att resultatet av vårt arbete bör
                                                                
2 Svenska institutet för opinionsundersökningar.
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leda fram till något som kan generera ett mervärde för de som resultatet är
avsett för. I vårt fall innebär detta bl.a. att ge företaget en utvärdering över
hur förbättringsarbetet är utformat idag, samt förslag på hur det skulle
kunna utformas på ett mer effektivt sätt. För att åstadkomma detta menar
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1998) att det är väsentligt att vi som
forskare, genom ett kreativt och kritiskt tankesätt, strävar efter att
ifrågasätta tidigare teorier och modeller. (Ibid.)

Valet av metod beror på de vetenskapsteoretiska verktyg som är
nödvändiga att utgå ifrån för att genomföra studien på ett bra sätt. Även då
vi anser att verktygen är relevanta för vår studie, råder vissa begränsningar
vid användandet av dessa.

Vi är medvetna om att en total objektiv bild av verkligheten från vår sida är
omöjlig att åstadkomma, då våra personliga uppfattningar om världen
påverkar innehållet i vår studie. I vissa avseenden kan dock detta tolkas
som positivt, i den mening att varje person som får en inblick i en viss
situation, ser verkligheten ur ett annat perspektiv och kan på så sätt tillföra
nya kreativa idéer. Samtidigt kan subjektiviteten upplevas som negativt, då
betraktaren vid överföring av information kan ha fått en felaktig
föreställning om verkligheten. Vi vill understryka att vi har haft dessa
aspekter i åtanke under arbetets gång och på så sätt försökt undvika dess
negativa konsekvenser. Detta har bl.a. eftersträvats genom insamlandet av
information från många olika källor samt genom att ställa samma frågor till
alla respondenter.

Fördelar med användandet av sekundära källor är att de på ett relativt
snabbt och effektivt sätt medverkar till att skapa en djupare och bredare
uppfattning om ämnet innan det empiriska materialet samlas in. Den
kunskap som hämtats ur sekundära källor kan bl.a. användas som
utgångspunkt vid utformandet av intervjufrågor. Dock har vi haft i åtanke
att dessa källor är skrivna för ett annat ändamål än för vår studie och därför
kritiskt tolkat och analyserat dem innan de tillämpats.

Gällande primärdata har vi valt att i huvudsak genomföra personliga
intervjuer. Dessa är att föredra, då de erbjuder en mer kontrollerad
intervjusituation i förhållande till enkätintervjuer eller telefonintervjuer.
Fördelar med personliga intervjuer är vidare att följdfrågor kan ställas och
att kroppsspråk kan studeras hos de som intervjuas, vilket medverkar till
mer nyanserade svar. Denna intervjumetod ger också tillfälle till att, om så
behövs, illustrera med hjälp av bilder. Genom personliga intervjuer är
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möjligheterna också större att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och
den intervjuade. Vid användandet av telefonintervjuer eller enkätintervjuer
går ovanstående fördelar ofta förlorade. Fördelen med telefonintervjuer är
dock att de går snabbt att genomföra. Detta var också anledningen till att vi
övervägde och bestämde oss för att utföra en intervju via telefon, istället för
att inte utföra den alls p.g.a. knappa tidsresurser. En nackdel med
personliga intervjuer är att vissa intervjueffekter, som inte förekommer vid
enkätintervjuer, kan förekomma genom att intervjuaren och den intervjuade
omedvetet kan påverka varandra på ett för resultatet negativt sätt.
Ytterligare en nackdel är att det ofta är svårt att få tillräcklig tid tilldelad för
genomförandet av personliga intervjuer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1997)

Att vi inte har intervjuat några vårdtagare skulle kunna ses som en nackdel
för studien. Men då vi har fått möjlighet att studera resultatet av de SIFO-
undersökningar som gjorts om hur vårdtagarna upplever tjänstekvaliteten,
anser vi oss ändå ha fått en uppfattning om deras åsikter.

Denna uppsats är ett resultat av ett grupparbete, vilket har blivit allt
vanligare i samband med forskningsarbete och ofta används inom
universitetsvärlden. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) påpekar, att
fördelen med grupparbetet ligger i att forskningsprocessen blir mer kreativ
då flera personer analyserar och reflekterar kring samma ämne.
Grupparbeten kan å andra sidan bli ineffektiva, då olika individers skilda
värderingar och uppfattningar kan leda till svårigheter att komma överens i
vissa frågor. Vidare tar det en viss tid innan gruppens medlemmar formas
till ett fungerande team. (Ibid.) I vårt fall har grupparbetet dock fungerat
utmärkt, då våra diskussioner varit givande och då vi båda varit öppna för
kritik.

Vi fick möjlighet att välja ett problemområde inom företaget som vi
personligen ansåg vara intressant. Kontakten med företaget kan därför
betraktas mer som en möjlighet för oss att få tillgång till empiriskt material,
än som ett renodlat uppdrag. Därför anser vi inte att vårt sätt att återge
situationen har påverkats från företagets sida.

Trovärdighetsdilemmat i denna uppsats har bekymrat oss, då vi inte kunnat
ange de intervjuade med namn. Vår uppfattning är dock att kravet på
trovärdighet ändå uppfylls genom att vårt arbete är ämnat att användas
inom det företag vi studerar. Genom att de som medverkat i intervjuerna
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kommer att få ta del av och bedöma tillförlitligheten i de tolkningar vi
gjort, kontrolleras trovärdigheten i det vi skrivit.

2.8 VALIDITET OCH RELIABILITET

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) definierar validitet som
mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mätas.
Validitetsbegreppet syftar därmed på giltigheten i resultatet av vår studie.
Beroende på vår förmåga att samla in och bearbeta materialet från de
intervjuer vi utfört påverkas den inre validiteten, d.v.s. hur väl resultatet av
studien stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994) Vi har valt att
intervjua personer på olika nivåer inom företaget för att få en bred bild av
kvalitetsarbetet, vilket vi anser främjar validiteten. Vidare har vi, genom att
ställa frågor med öppna svarsalternativ, försökt att undvika påverkan från
vår sida. Arbnor och Bjerke (1994), menar att yttre validitet relateras till
möjligheten att kunna generalisera studiens resultat utanför det aktuella
undersökningsområdet. Då vi genomfört en kvalitativ studie, vilken bygger
på individuella åsikter och upplevelser hos de intervjuade och våra
tolkningar av dessa, är den yttre validiteten i vår uppsats inte möjlig för oss
att mäta.

Merriam (1994) menar att reliabilitet handlar om i vilken utsträckning
resultatet kan upprepas om studien utförs vid ytterligare tillfällen. Vidare
poängterar han att reliabilitet är svår att bevisa vid kvalitativ forskning,
eftersom resultatet är beroende av forskarens personliga påverkan. Då
tillvägagångssättet under en  kvalitativ fallstudie utvecklas efter hand och
därmed inte kan fastställas i förväg, kan inte heller begreppet reliabilitet
appliceras på något meningsfullt sätt. (Ibid.) Till viss del anser vi oss dock
kunna påverka reliabiliteten, genom att intervjuerna har utförts i de
intervjuades miljö. Detta torde ha givit dem trygghet samt möjlighet för oss
att studera dem i den miljö där kvalitetsarbetet är aktuellt.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
Denna del av uppsatsen inleds med förklaringar av de grundläggande
begrepp som behandlas i studien. Vidare sker en uppdelning av
kvalitetsarbete på ledningsnivå och på operationell nivå.

3.1 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

3.1.1 Kvalitet och Tjänst

Begreppet kvalitet kan definieras på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin
(1993) betyder det god beskaffenhet eller värde. Kotler et al (1999, s 12)
menar att kvalitet kort kan definieras som fritt från defekter. Tidigare var
kvalitetsutvecklingen så gått som uteslutande koncentrerad till den
tillverkande industrin. Några generella ansatser avseende utvecklingen
inom tjänstekvalitet redovisades inte förrän så sent som på 1980-talet vilket
innebär att tjänstekvalitet ännu är ett relativt outvecklat område. (Ibid.)

En tjänst beskrivs inom företagsekonomin ofta som en kedja av
värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter framkallar en process i vilken
mottagaren oftast medverkar genom att tillsammans med
tjänsteorganisationens medarbetare utföra olika moment, i syfte att uppnå
ett visst resultat. För att fungera, fordrar processen resurser. Med
antagandet om detta synsätt, kan en tjänst beskrivas utifrån de tre
ömsesidigt beroende begreppen resurser, process och resultat. Faktorerna
har betydelse för hur kvaliteten i en tjänst bedöms och hur nya tjänster kan
utvecklas. (Westlund & Edvardsson, 1998) Även Bergman och Klefsjö
(1995) ser tjänsteproduktionen som ett system av deltjänster. Kunden
värderar dock helheten och inte de enskilda deltjänsterna, påpekar de.
(Ibid.)

Tjänster är heterogena och därför svåra att standardisera, varför de behöver
anpassas till varje enskild mottagares behov och önskningar. Vidare
innebär tjänstens heterogena natur att utfallet och processen varierar mellan
olika tillfällen. Hur en tjänst utförs och av vem har stor betydelse, vilket
innebär att skillnaden mellan de processer som leder till framgång och de
som leder till misslyckande kan vara ytterst liten. (Westlund & Edvardsson,
1998)
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Grönroos (1990) modell över tjänstekvalitet (figur 1) sätter kundens
upplevda kvalitet i centrum. Kvalitet beskrivs som ett resultat av
överensstämmelsen mellan förväntad kvalitet och upplevd kvalitet, d.v.s.
vad kunden tjänar på att utnyttja tjänsten ifråga. (Ibid.) Detta kan enligt vår
mening, relateras till Westlund och Edvardssons (1998) resonemang om
begreppen resurser, process och resultat. Om kundens upplevda kvalitet
avviker från dennes förväntningar, d.v.s. att resultatet är otillfredsställande,
torde svagheter finnas någonstans i resurser eller process. Därför är valet av
resurser samt processernas utformning och genomförande, avgörande för
hur det slutliga resultatet upplevs av kunden.

Kundens kvalitetsupplevelse delas in i två dimensioner; teknisk kvalitet
eller vad kunden får ut av tjänsten samt funktionell kvalitet, d.v.s. hur
kunden upplever att tjänsten utförs. Teknisk kvalitet utgör s.k. hårda
egenskaper, t.ex. maskiner och tekniska lösningar. Funktionell kvalitet är i
sin tur mjuka egenskaper såsom tillgänglighet, servicevilja och attityd till
kunden. Det är till största delen den funktionella kvaliteten som avgör
kundens kvalitetsupplevelse, d.v.s. kvaliteten i kundrelationen. (Grönroos,
1990) Kahn (i Edvarsson & Thomasson 1989) ger ett exempel på
funktionell kvalitet inom städbranschen: teknisk kvalitet är renhet på
bordsytan, tömd papperskorg och en dammfri matta. Funktionell kvalitet
svarar för hur städningen sker, t.ex. om städaren rusar in och tränger sig
förbi den som sitter vid skrivbordet för att tömma papperskorgen eller drar
in med dammsugaren mitt under ett telefonsamtal. (Ibid.)



15

Figur 1: Upplevd total kvalitet
(Källa: Grönroos i Grönroos 1990, s 44)

Utifrån Westlund och Edvardssons (1998) beskrivning av äldreomsorgens
utveckling, tolkar vi kravet på kvalitetsutvecklingen som ett resultat av att
de äldres behov inte stämmer överens med den kvalitet de upplever. Ju
större gapet är mellan förväntad och upplevd kvalitet, desto större är
behovet av kvalitetsutveckling.

3.1.2 Kundbegreppet

En annan intressant aspekt som kan relateras till kvalitet inom
äldreomsorgen är användandet av olika begrepp för att definiera
tjänstemottagaren. Inom socialtjänsten har många svårt att acceptera
begreppet kund, man talar hellre om vårdtagare eller klient. Bergstrand och
Hermansson (1999) påpekar att det finns en viktig skillnad mellan dessa
begrepp. En kundrelation är en förbindelse mellan två likaberättigade parter
- om de inte kommer överens så upprättas inget avtal. Dock är det inom
äldreomsorgen ofta personalen som dominerar och klienten som inte är
medveten om vilka regler som gäller. Först när klienten har fått information
angående hans eller hennes situation kan ett mer jämlikt förhållande uppstå.
(Ibid.)

En svårighet med användandet av kundbegreppet inom socialtjänsten är,
enligt Bergstrand och Hermansson (1999), att tjänsteerbjudandet sker
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genom ett beslut och inte kan betraktas som frivilligt, utan snarare i form
av myndighetsutövning. Därför finns det risk för att kundbegreppet tappar
sin mening. Det som talar för kundbegreppet inom äldreomsorgen är själva
tänkandet, som rent företagsekonomisk kan bidra till att arbetsprocesserna
får en positiv riktning mot det som kännetecknar en kundrelation. Inom
organisationsprocessen har begreppet kunden i centrum en mer
betydelsefull mening än vårtagaren i centrum. Vidare ger erfarenhet om
kunden en effektivare lärdom jämfört med vårdtagaren. I en omfattande del
av litteraturen inom området används därför kundbegreppet (Ibid.). Vi
håller med Bergstrand och Hermansson (1999) i deras resonemang och
anser att anammandet av kundbegreppet skulle kunna skapa ett mer positiv
attityd och ett mer respektabelt bemötande av tjänstemottagaren, vilket
skulle kunna utveckla ett ökat inflytande från dennes sida och därigenom
förbättrade arbetsprocesser.

3.2 KVALITETSARBETE PÅ LEDNINGSNIVÅ

3.2.1 Kvalitet som processtänkande

Tjänsteutvecklingen kan delas in i strategisk och operativ nivå, vari
strategisk nivå avser ledningsnivå medan operativ nivå avser utveckling av
verksamheten inom från ledningen givna ramar. Beslut på operativ nivå
fattas av de verksamhetsansvariga. Vidare skiljer de på utveckling av
tjänstekoncept samt på tjänstesystem och tjänsteprocesser. (Westlund &
Edvardsson, 1998)

På strategisk nivå sker tjänsteinnovationer vilket avser helt nya tjänster
som vidare kräver nya tjänsteprocesser och tjänstesystem. Ett exempel på
en tjänsteinnovation är introduktionen av gruppboendet för dementa. På
strategisk nivå återfinns vidare radikala förändringar som privatisering och
upphandling. Den operativa nivån omfattar vidareutveckling av befintliga
tjänster genom att verksamheten gradvis anpassas till förändrade behov och
förutsättningar, exempelvis i form av inkluderandet av rehabilitering i
hemmet eller av hemtjänstens och hemsjukvårdens integration till hemvård.
Vidare talas det på operativ nivå om ständiga förbättringar av processer
och system, vilket kan likställas med japanernas kaizen, d.v.s. att ändra till
det bättre. (Westlund & Edvardsson, 1998) Vår uppsats fokuserar i första
hand på kvalitetsutveckling av befintliga tjänster och på ständiga
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förbättringar av processer och system, d.v.s. på kvalitetsarbete på operativ
nivå.

Jernberg (1995) beskriver förändrings- och förbättringsarbete som
processer, vilka mer eller mindre påverkar alla organisationer. Då kvalitet
handlar om ständig förbättring likställs ofta ovanstående begrepp. (Ibid.)
Kvalitetsbegreppet inom företagsekonomin bygger på synsättet att alla
handlingar relaterade till tjänste- och varuproduktion är kopplade till en
kund och att huvudmålet med dessa handlingar är att tillfredsställa kundens
behov och förväntningar. Ett flertal handlingar utgör en process som pågår
från att en leverantör bidrar med någonting i processen, till att en färdig
produkt eller tjänst levereras till en kund. (Karlsson, 1995) Processer kan
även beskrivas som värdekedjor vilka erbjuder service till verksamhetens
kunder. Avgörande för framgång och fortlevnad är om servicen i varje
värdekedja tillfredsställer kundens behov. (Legat i Zink, 1997)

Att dela in omgivningen i processer utgör en viktigt del av
kvalitetstänkandet och syftar till att skapa förståelse för den omvandling
som pågår. För att kundens krav och förväntningar skall kunna
tillfredsställas på bästa sätt är det nödvändigt att kontinuerligt förbättra
dessa processer, som alla är knutna till lärande och utveckling. (Karlsson,
1995) Även Bergman och Klefsjö (1995) understryker vikten av ett
processtänkande och menar att det är en väsentlig del av modernt
ledarskap. Utan en process är det svårt att tala om förbättringar, menar de.
(Ibid.)

Processerna i en organisation delas huvudsakligen in i tre olika typer;
individuella, funktionella och affärsprocesser. Individuella processer utförs
av enskilda individer, medan funktionella processer är knutna till
verksamheten inom en viss avdelning eller enhet. Affärsprocesserna går
tvärs igenom organisationen och dess slutresultat förser organisationen med
intäkter. Syftet med varje enskild process är att tillfredsställa kunden med
ett resultat, samtidigt som detta måste ske till lägsta möjliga resursåtgång.
Varje process har en s.k. processägare som ansvarar för utveckling och
förbättring av processen. Den processyn som skapats har i sin tur givit
upphov till filosofin om processledning, vilken Bergman och Klefsjö
(1995) sammanfattar i följande punkter:

• Organisera för förbättringar. Definiera processägarskap och utse en
förbättringsgrupp.
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• Förstå processen. Undersök vilka som är kunder och leverantörer.
Dokumentera arbetsflödet.

• Styr processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet.

• Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar
och styrsystem för att förbättra processen.

Bergman och Klefsjö (1995) samt Legat (i Zink, 1997) menar att det
tidigare rådde en bristande insikt i vikten av processtänkandet inom
organisationen. På senare tid har det dock blivit allt vanligare att betrakta
kvalitets- och förbättringsarbete utifrån en processyn med utgångspunkt i
exempelvis Demings cykel för förbättringsprocesser (figur 2) (Legat i Zink,
1997).

Figur 2: PDCA-cykeln
(Källa: egen utformning utifrån Demings modell)

Karlsson (1995) menar att kontinuerligt förbättringsarbete inom
organisationer vanligtvis beskrivs som cykler. För att illustrera detta
förklarar denne Demings PDCA-cykel på följande sätt:

Planeringssteget (P) innebär att samla in, systematisera och analysera data,
vars resultat används som utgångspunkt för att förbättra en viss process.

Görsteget (D) står för att genomföra förbättringsarbetet.
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Studerasteget (C) innebär att genomförandet av förbättringsarbetet och
utfallet av detta studeras. Återkoppling sker genom att resultatet av arbetet
jämförs med den ursprungliga planeringen, vilket i sin tur kan leda fram till
nya förbättringar.

Lärsteget (A) innebär att undersöka och dra slutsatser om resultatet av
förbättringsarbetet för att sedan kunna rätta till det som visat sig vara dåligt
eller avvikande.

3.2.2 Ledningens inverkan på kvalitetsutvecklingen

Som vi tidigare nämnt har utvecklingen lett till att kvalitetstänkande har
blivit ett viktigt konkurrensmedel och att intresset för tjänstekvalitet under
senare år har ökat, beroende på att en allt större del av BNP utgörs av
tjänster. Kostnader för brister i kvaliteten är, enligt Bergman och Klefsjö
(1995), sannolikt högre för tjänster än för varor, varför det är ytterst viktigt
att fokusera på hantering och förbättring av tjänstekvalitet. (Ibid.)
Kvaliteten är inte konstant, vilket innebär att ledningen ständigt måste
utforska vilka kvalitetskrav kunderna ställer. En ny syn på kvalitet som är
direkt kopplat till vinst och kund kräver också nya strategier. Kvalitet är en
del av företagets strategiska planer och har fått en grundläggande betydelse
för organisationens överlevnad. Med ökad fokus på kvalitet under de senare
åren har även ledningens arbete inriktats mot processmål, d.v.s. att ständigt
förbättras. (Karlsson, 1995)

Legat (i Zink, 1997) beskriver ledningens arbete som en process och
understryker att denna, liksom vilken annan process som helst, kan
förbättras genom användandet av kvalitetsstyrning. Kvaliteten i
ledningsprocessen är väsentlig, då den är avgörande för kvaliteten inom
hela organisationen och för de faktorer som ligger bakom hela dess
fortlevnad. (Ibid.) Bergman och Klefsjö (1995) understryker vikten av att
ledningen hela tiden agerar utifrån organisationens kvalitetspolicy. Om
detta inte sker, kommer inte heller någon annan av företagets anställda att
ta kvaliteten på allvar. Detta ställer alltså stora krav på att
företagsledningen noga har tänkt igenom vad de vill uppnå i
kvalitetsarbetet. (Ibid.)

Demings välkända cykel (figur 2) för förbättringsprocesser kan användas
för att öka kvaliteten i ledningens planeringsprocesser. Legat (i Zink, 1997)
menar att ledningen med utgångspunkt från Demings synsätt kan förbättra
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sitt planeringsarbete och att brister och fel på så sätt kan minskas och
stabiliseras. (Ibid.)

3.2.3 Ökad kvalitet genom organisatoriskt lärande

En offensiv kvalitetsutveckling inom organisationen handlar först och
främst om att kunna tillvarata de kunskaper som finns hos enskilda
individer. En förutsättning för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster
är att de anställda har möjlighet att utvecklas och inhämta nya kunskaper
samt att dessa kunskaper används för att ständigt förbättra kvaliteten.
Organisationer som erbjuder sina anställda möjligheten till personligt
lärande och utveckling benämns ofta lärande organisationer. (Bergman &
Johansson, 1994)

I samband med kvalitetsarbete finner vi det relevant att beskriva Argyris
teori om organisatoriskt lärande. Argyris (1999) gör en distinktion mellan
två former av organisatorisk lärande, nämligen single-loop och double-loop
learning (inlärning utan återkoppling och återkopplad inlärning) (figur 3).
Med inlärning utan återkoppling avses lärande med avsikt att uppnå ett
visst resultat genom en specifik åtgärd, exempelvis ändring av en viss rutin.
Uppnås inte resultatet i fråga måste åtgärden justeras för att åter sträva mot
önskat resultat. Inom de organisationer som behärskar återkopplad
inlärning ifrågasätts rådande värderingar och normer som styr tanke- och
handlingssätt inom organisationen, för att på så sätt försöka förändra dessa.
Detta anses leda till mer djupgående och bestående förändringar. Att förstå
skillnaden mellan dessa två är en förutsättning för att lyckas i en
organisation. (Ibid.)  Vår åsikt är att ett framgångsrikt kvalitetsarbete
kräver lärande genom återkoppling, då kvalitet är något som måste ingå
som en del av organisationskulturen. Vi är därför benägna att hålla med
Kotler et al (1999) som menar att kvalitet helt enkelt är ett sätt att leva,
d.v.s. består av kontinuerliga förbättringsprocesser.
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Figur 3: Single-loop och double-loop learning
(källa: Argyris, 1999, s 68)

3.2.4 Total Quality Management

Då det företag vi studerar arbetar med Total Quality Management (TQM)
för att påverka kvalitetstänkandet inom organisationen, beskriver vi nedan
innebörden av detta begrepp.

I Japan utvecklades efter andra världskriget en ny metod för
kvalitetstänkande inom organisationer, vilken kom att benämnas Total
Quality Management (TQM). De senaste årtiondena har TQM spritt sig och
används såväl i amerikanska som i europeiska företag. (Anthony &
Govindarajan, 1998 samt Harrington, 1988) Total Quality innebär att ett
företags mål bör vara att göra rätt från början, då varje avvikelse härifrån
medför kostnader. Problem och fel kan innebära oerhörd skada för ett
företags rykte. Det är därför viktigt att upptäcka fel så tidigt som möjligt. Ju
tidigare ett fel upptäcks, desto lägre blir dess medförda kostnader. Med
Total Quality Management är tanken att ansvar för kvalitet skall delas av
alla inom organisationen. Meningen är att bygga in kvalitet i
produkten/tjänsten, d.v.s. att fel skall upptäckas där de uppstår, vilket
innebär att varje anställd hålls ansvarig för de jobb de utför. Eftersom varje
anställd utgör sin egen kvalitetskontrollant går ett problem eller fel inte
vidare i värdekedjan. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Många kundfokuserade organisationer ser idag kvalitet ur en ny synvinkel
och beskriver den i form av kundtillfredsställelse. De menar att en missnöjd
kund betyder att produkten eller tjänsten i fråga är defekt eller ofullständig.
Med kunden i fokus uppnås total kvalitet enbart då produkten eller servicen
motsvarar eller överstiger kundens förväntningar. Kotler et al (1999)
hävdar att gårdagens Total Quality har utvecklats till dagens Total
Customer Satisfaction, fortfarande med samma grundläggande mål. (Ibid.)
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Vi konstaterar att Total Customer Satisfaction står i relation till Grönroos
(1990) tjänstekvalitetsutveckling. Grönroos menar, som tidigare nämnts, att
överensstämmelse måste finnas mellan upplevd och förväntad kvalitet,
medan Kotler et al (1999) påpekar att upplevd kvalitet även bör överstiga
förväntad kvalitet.

Kotler et al (1999) beskriver innebörden av TQM utifrån följande punkter:

1. Kvalitet är vad kunden upplever. Kvalitet har sin utgångspunkt i
kundens behov och önskemål och slutar i kundens upplevelser.
Kvalitetsförbättringar är därför meningsfulla endast om de upplevs av
kunden. Även Edvardsson och Thomasson (1989) påpekar detta.

2. Kvalitetstänkandet måste finnas med i varje aktivitet inom
organisationen. Kvalitet är ett sätt att leva.

3. Kvalitet kräver fullständigt engagemang från de anställdas sida.
Kvalitet existerar endast i organisationer vars anställda ställer sig bakom
kvalitetsarbetet, är motiverade och har kunskap att erbjuda detta. De
framgångsrika företagen är de som lyckas riva murarna mellan
avdelningarna. Med den ökade teamkänsla som då skapas, arbetar de
anställda gemensamt mot företagets kärnstrategier och önskade resultat.

4. Kvalitet kräver kvalitetstänkande samarbetspartners.  Kvalitetsdrivna
företag måste också anlita leverantörer och distributörer som håller en
hög kvalitet.

5. Ett kvalitetsprogram är inte någon räddning för en dålig produkt eller
tjänst. En kvalitetsdrive kan aldrig kompensera för brister i produkten
eller tjänsten.

6. Kvalitet kan alltid förbättras. De mest framgångsrika företagen är de
som anammar japanernas kaizen, d.v.s. kontinuerlig förbättring. Bästa
sättet att förbättra kvaliteten är att jämföra den egna organisationens
kvalitet med de hårdaste konkurrenternas kvalitet genom s.k.
benchmarking (se även avsnitt 3.3.6). Målet är att erbjuda samma eller
bättre kvalitet än konkurrenterna.

7. Kvalitetsförbättringar kräver emellanåt stora förändringar. Även om
företaget bör sträva efter kontinuerliga kvalitetsförbättringar krävs tidvis
radikala kvalitetsförbättringar. Ibland kan företag uppnå små
förbättringar genom att arbeta hårdare, men stora förändringar leder ofta
till intelligenta lösningar och till ett mer idérikt arbete.
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8. Kvalitet kostar inte mer. Tidigare hävdade företagsledare att högre
kvalitet kostar mer och dämpar produktionen av varan/tjänsten. Men
enligt Kotler et al (1999) innebär ökad kvalitet att man lär sig att göra
rätt från början vilket i sin tur medför minskade kostnader för
kompensationer etc.

9. Kvalitet är nödvändigt, men kanske inte tillräckligt. Att förbättra
kvaliteten inom organisationen är nödvändigt för att kunna möta
kundernas allt ökande krav. Samtidigt är det inte säkert att en bättre
kvalitet leder till några större vinster om konkurrenterna ökar sin
kvalitet till motsvarande nivå.

10. Kvalitet kräver engagemang på lång sikt. Kvalitet uppnås inte över en
dag. Det räcker inte att tala fint om kvalitet, om företaget sedan inte kan
leva upp till detta. Det måste finnas tillgång till de resurser som krävs
för att implementera kvalitetsarbetet. Även Edvardsson och Thomasson
(1989) framhåller vikten av att noggrant forma kvalitetsutvecklingen
inom företaget innan det implementeras.

Dessa punkter är snarlika de som Deming (i Bergman & Klefsjö, 1995)
utarbetade gällande kvalitetsutveckling med utgångspunkt från PDCA-
cykeln. Även Grönroos (1990) beskriver kvalitetsutveckling med
utgångspunkt från ett antal liknande punkter.

Enligt Rollinson et al (1998) uppstår många problem i verksamheten p.g.a.
bristande kommunikation. Genom kommunikation utbyts information och
idéer mellan individer inom organisationen. Företagskulturen måste bygga
på en väl fungerande kommunikation mellan ledningen och de anställda.
Vidare understryks vikten av vad de benämner quality communication,
d.v.s. att alla skall ha en aktiv roll i kommunikationsprocessen och få
möjlighet att ifrågasätta den information som förmedlas. (Ibid.)

Edvardsson och Thomasson (1989) menar att ett effektivt kvalitetsarbete
nås genom decentralisering och delegering. Att de anställda får en
nyckelroll i arbetet leder till bättre resurshushållning och högre motivation.
Vidare påpekar dessa forskare att skapandet av en helhetssyn på
verksamheten måste ske, genom utveckling av en strategi som bygger på
samverkan mellan externa och interna aktörerna. Vidare poängterar de
belöningens påverkan på kvalitetsutvecklingen. De menar att denna bör ges
i form av uppmärksamhet från företagsledningen till de anställda som
uppnår kvalitetsmål. Belöning kan vara en hemskickad bukett blommor
eller en weekendsresa för hela avdelningen men också belöningen kopplat
till lönesättningen. Det finns en mängd olika modeller, men för att systemet
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skall upplevas rättvist måste insatserna vara mätbara och ha stark
anknytning till kvalitet. (Ibid.)

3.2.5 Total kvalitet inom äldreomsorgen

Det är väsentligt att finna relevanta kvalitetsfaktorer som passar för den
verksamhet som bedrivs. Bergstrand och Hermansson (1999) talar om
följande krafter som påverkar kvaliteten inom äldreomsorgen, vilka vi även
ser som en sammanfattning av de avsnitt som behandlats ovan:

Rättssäkerhet - Kunden måste kunna garantera en rättssäker och
yrkesmässig bedömning, både under utredningen och beslutet om
vårdbehovet.

Medinflytande – Verksamheten skall präglas av respekt för individens
behov, integritet och trygghet.

Arbetsledning – För att organisationen skall kunna sätta kunden i fokus
behövs ett starkt inflytande från ledaren. Tydliga mål och uppföljning av
dessa är viktiga inom kvalitetsarbete.

Arbetsgrupper och arbetssätt - Det är betydelsefullt att arbetsgrupperna är
rätt utformade i relation till äldreomsorgen och att personalen har
gemensamma värderingar. Rivalitet inom olika personalgrupper skulle vara
förödande för målet att nå en god kvalitet.

Samverkan – kan vara intern och extern. Den interna samverkan utgörs av
ett väl integrerat medicinskt och socialt synsätt i det dagliga vårdarbetet. En
form av extern samverkan sker i förhållande till landstingets hälso- och
sjukvård.

Lyhördhet och inlevelseförmåga – Förmågan att förstå en annan individs
situation utifrån dennes perspektiv är centralt i allt socialt och medicinskt
arbete.

Uppföljning och utvärdering - Uppföljningen betraktas huvudsakligen som
en utvärdering d.v.s. som en genomgång av arbetet, för att undersöka i
vilken grad de planerade insatserna har genomförts och hur detta sedan har
dokumenterats.

Kundorientering –  Målet inom organisationen är att tillfredsställa kundens
behov.

Engagerat ledarskap – Genom en personligt och aktivt engagerad ledare
skapas en kultur där kunden sätts i främsta rum. Detta kan uppnås.
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Ledningens huvuduppgift handlar om att skapa riktlinjer för verksamheten
och dess medarbetare och i dialog med dessa definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet – Varje medarbetare måste känna att de har förtroende
och möjligheter att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter.

Kompetensutveckling – För organisationens framgång är det nödvändigt att
medarbetarna har hög kompetens, därför måste varje medarbetare få
möjlighet att vidareutvecklas. På så sätt stärks organisationen som helhet.

Långsiktighet – Organisationens måste utarbeta sina strategier med hänsyn
till utveckling och konkurrens under längre tid. De förbättringsarbeten som
drivs inom organisationen bör syfta till att utveckla tänkandet på bättre
miljö, ökad effektivitet och  nöjdare kunder.

Samhällsansvar – Varje organisation har utöver lagar och förordningar
även ett samhällsansvar. Detta innebär att organisationen och dess
medarbetare måste se sitt arbete som beståndsdelar av en större helhet,
samt aktivt medverka för den totala förbättringen inom samhället.

Processorientering- Organisationens verksamhets skall ses som processer,
vilka skapar värde för kunderna. Denna processorientering stärker
verksamhetsutvecklingen.

Förebyggande åtgärder – Det är kostnadseffektivt att förebygga fel och att
ta bort risker i processer och därmed i tjänsten. En proaktiv planering är
nyckelordet inom förbättringsarbetet.

Ständiga förbättringar – Alla verksamhetsdelar kräver ständiga
förbättringar för att skapa konkurrenskraft. Att stimulera kreativa idéer och
förslag främjar en positiv kultur, som i sin tur bidrar till god kvalitet.

Lära av andra – För vidareutveckling av organisationen krävs jämförelser
med dem som är bäst på en viss process, oberoende av vilken bransch eller
sektor de tillhör.

Fakta baserade beslut – Beslut måste bygga på dokumenterade och
pålitliga fakta. Medarbetare måste få chansen att mäta och analysera fakta
för att kunna tillfredsställa kundernas behov.

Vi anser att samverkan mellan dessa faktorer ger en god förutsättning för
en effektiv kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.
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3.3 KVALITETSARBETE PÅ OPERATIONELL NIVÅ

3.3.1 Kvalitetsmätning

Kvalitetsmätningen ligger till grund för allt operationellt kvalitetsarbete
och sker genom insamlandet av ickefinansiella data, såsom antal missnöjda
kunder, kundtillfredsställelsenivå (mäts genom enkätundersökningar),
procent ordinära i förhållande till unika delar i produktionen etc. Fördelarna
med dessa ickefinansiella mätetal är att de flesta av dem kan rapporteras in
dagligen samt att korrigerande handlingar kan ske näst intill omedelbart.
Rapporteringen är väsentlig för att erbjuda kontinuerlig feedback till såväl
ledning som övriga anställda i jakten på bättre kvalitet. (Anthony &
Govindarajan, 1998)

Innan en kvalitetsmätning utförs är det viktigt att sätta specifika mål för
vilka värden som är acceptabla och vid vilka värden åtgärder bör vidtagas
mot kvalitetsbrister. Mål kan formuleras på olika sätt. Westlund och
Edvardsson (1998) skiljer på nivåmål och nollfelsmål. Vid nivåmål
definieras i vilken grad en viss kvalitetsfaktor skall uppnås. Vissa tjänster
är av sådan art att inga fel överhuvudtaget är acceptabla och då bör
nollfelsmål formuleras. För att kunna efterleva nollfelsmål är det
nödvändigt att skapa en sådan inställning bland de anställda, att alla strävar
efter att uppnå målet. Totalmålet kan delas in i flera delmål, vilka fungerar
motivationshöjande genom att visa att man är på rätt väg. På vägen mot
målen, oavsett om det är frågan om nivå- eller nollfelsmål, mäts kvaliteten
för att möjliggöra åtgärder av eventuella problem. Genomförandet av dessa
mätningar sker med hänsyn till vad de ger i förhållande till tid och
kostnader. Det väsentliga är att eventuella problem som uppstår på vägen
åtgärdas så att kvalitetsförbättringsarbetet kan fortskrida. Detta bör ske
genom den arbetsgång som illustreras i bilden nedan:
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Figur 4: Kvalitetsmätning med inbyggd åtgärd.
(Källa: Westlund & Edvardsson, 1998, s 82)

Edvardsson och Thomasson (1989) anger ett antal fallgropar vid
kvalitetsarbete som bl.a. är relaterade till bristfällig målstyrning. De
poängterar att det inte räcker att mäta; vissa mål måste sättas upp och
åtgärder planeras för att nå dessa mål. Att arbeta med en kvalitetspolicy
som går ut på att ge högsta möjliga kvalitet är väldigt oklart. Därför måste
mätbara kvalitetsmål sättas upp, egentligen för varje medarbetare och i de
fall där det inte är möjligt, för avdelningar inom verksamheten. (Ibid.) Vi
vill i samband med detta än en gång understryka vikten av att ledningen är
klart medvetna om vad de vill uppnå med kvalitetsarbetet, vilket tidigare
beskrivits utifrån Bergman och Klefsjös (1995) åsikter.

3.3.2 Fiskbensdiagram

När mätningar har skett och ett specifikt problem eller en svaghet
identifierats, är nästa steg att försöka reda ut orsaker till problemet i fråga.
En systematisk analys kan göras med hjälp av ett fiskbensdiagram (figur 5).
Diagrammet initierades av Dr. Kaoru Ishikawa och kallas även för
Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram. Det utformas genom att börja
med att översiktligt beskriva olika orsaker, som kan tänkas ha givit upphov
till ett specifikt kvalitetsproblem. Därefter koncentrerar man sig på en av
dessa orsaker och försöker analysera den mer detaljerat för att sedan gå
vidare med den mer detaljerade orsaken och på så sätt förfina analysen
ytterligare. Först när samtliga detaljerade orsaksbeskrivningar till en
översiktligt beskriven orsak är analyserade, går man vidare till nästa
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översiktligt beskrivna typ. För att ge något användbart resultat måste
fiskbensdiagrammet ha mycket ben på skelettet. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Figur 5: Ishikawadiagram
(Källa: Bergman & Klefsjö, 1995, s 212)
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För att lättare kunna gå tillbaka och minnas vari problemet ursprungligen
ligger, är det lämpligt att utgå från vissa områden, exempelvis enligt nedan:

- Ledningen. Erbjuder företagsledningen tillräckligt stöd och resurser för
kvalitetsaktiviteterna? Har den som utför arbetet rätt utbildning,
motivation och erfarenhet?

- Metoder i arbetsgången. Finns det ordentliga hjälpmedel? Vilken
kvalitet har det material som används i arbetet? Är leverantörernas
kvalitet tillfredsställande? Påverkar miljön produktionsutfallet?

(Bergman & Klefsjö, 1995)

Fiskbensdiagrammet utgör ett utmärkt verktyg för att identifiera en trolig
orsak till ett observerat problem, för att sedan använda detta som underlag i
den fortsatta problemlösningen. (Bergman & Klefsjö, 1995)

3.3.3 Kvalitetscirklar

Ett sätt att få alla medarbetare att aktivt engagera sig i ett förbättringsarbete
är att bilda mindre grupper som arbetar med att ta fram olika
förbättringsmöjligheter för att lösa problem. Konceptet med s.k.
kvalitetscirklar (Quality Control Circles) utvecklades i Japan under 1960-
talet av Dr. Kaoru Isikawa. Utvecklingen av kvalitetscirklar har skett
mycket snabbt under senare tid och många framgångsrika företag använder
sig av dessa i sitt förbättringsarbete. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Kvalitetscirkeln utgörs av en liten grupp medarbetare, som möts på frivillig
och regelmässig basis för att lösa problem som är relaterade till deras
arbetsmiljö och som direkt påverkar de anställdas arbetsprestationer.
Gruppen bildas med godkännande från ledningen för att hantera ett
specifikt problem som de anställda har identifierat. Gruppens arbete går ut
på att definiera det problem som skall lösas för att sedan välja en
ordförande, sätta upp schema för möten samt slutligen få ledningens
godkännande för projektet. Medarbetarna samlar först in relevant data,
analyserar problemet och utvärderar alternativa sätt att lösa problemet samt
presenterar utvalda lösningar för ledningen. När problemet är löst bör
återkoppling ske. Detta innebär att man ännu en gång går igenom vilket
problemet var, vilka metoder som användes för att lösa det, analyserar den
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lösning som valdes och dess effektivitet samt utvärderar resultatets värde
för verksamheten. Kvalitetscirkeln avslutas när problemet är löst.
(Bergman & Klefsjö, 1995)

Det är viktigt att ledningen är väl insatt och stödjer initiativ relaterade till
kvalitetscirklarna. Enhetschefen bör informera de anställda och erbjuda
dem att tänka genom och eventuellt besluta sig för, om de är intresserade
av att arbeta i en grupp för att lösa problem på sina respektive avdelningar.
Det bör dock understrykas att deltagandet är frivilligt. Enhetschefen bör
vidare välja ut någon som utbildas för att leda kvalitetscirklarna.
Utbildningen bör innehålla beskrivning av uppgifter inom kvalitetscirkeln,
kvalitetscirkelns organisation, utbildning i beteenden i mindre grupper,
problemlösningsmetoder etc. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Det är viktigt att klargöra innebörden av rollen som ansvarig samordnare
för verksamhetens kvalitetscirklar. Han eller hon bär ansvaret för att leda
det totala programmet samt att sammanställa material för att sedan, för
ledning och övriga anställda, redovisa programmets resultat. Vidare har
denne till uppgift att förbereda och genomföra utbildningsprogram för
kvalitetscirklarna, vilket innebär att anlita specialister för rådgivning till de
kvalitetscirklar där det behövs. Den ansvarige skall även väcka intresset
hos de anställda att bilda ytterligare kvalitetscirklar. På möten med
ledningen bör den ansvarige detaljerad beskriva hur kvalitetscirklarna
fortgår. Möten med kvalitetscirkeln planeras till högst en timme per vecka
och skall ske under arbetstid. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Pike och Barnes (1994) poängterar att kvalitetscirklar grundas på en
problembaserad ansats och att stor vikt måste läggas på utformningen av
kvalitetscirklarna samt att det krävs att ledningen ger sitt fulla stöd och
berömmer goda resultat som uppnås i kvalitetscirkelarbetet. Vidare
understryks vikten av en väl förberedd och utbildat kvalitetscirkelledare
samt på att deltagandet måste vara frivilligt. (Ibid.)

Enligt Harrington (1988) finns följande fördelar med kvalitetscirklar: de
problem som de anställda löser är meningsfulla för de själva och på så sätt
är det lättare att implementera och att få dessa lösningar att fungera i
verkligheten. Samtidigt medverkar kvalitetscirklarna till att lättare förstå
förändringar. En nackdel med kvalitetscirklar är dock, att då hela
avdelningen inte är inblandad, kan de känna motstånd mot de förslag på
förbättringsarbete som uppstår i kvalitetscirklarna. (Ibid.)
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Vi anser att kvalitetscirklar kan relateras till Argyris (1999) beskrivning av
återkopplad inlärning, då kvalitetscirklarna med sin problembaserade
fokusering bidrar till organisatoriskt lärande. Kvalitetscirklar torde vara ett
effektivt sätt att förändra de anställdas syn på kvalitet och ständig
förbättring.

3.3.4 Kvalitetsförbättring med hjälp av kvalitetsplan och kvalitetskarta

En kvalitetsplan utgör en plan för hur kvalitetsutvecklingsarbetet skall
genomföras inom en enhet under verksamhetsåret. Kvalitetsplanen är direkt
kopplad till verksamhetsplanen och budgeten och har sin utgångspunkt i
organisationens policy. Att dessa delar är integrerade innebär att kvaliteten
knyts till verksamheten och följs upp vid samma tidpunkt som budgeten.
Nedan visas hur en kvalitetsplan, enligt Westlund och Edvardsson (1998
s 90) bör struktureras:

1. Utgångspunkter
– Verksamhetsidé och uppdrag
– Målbild och mätbara verksamhetsmål
– Kvalitetsdefinition och kvalitetspolicy

2. Kvalitetsbeskrivning – nuläget
– Beskrivning av kvalitet i resultatet (kvalitetskarta)
–  Processbeskrivning/ beskrivning av arbetssätt
– Beskrivning av förutsättningar och resurser

3. Kvalitetsmål – önskat läge på kort och lång sikt
– Mål på lång (3 år) och kort (1 år) sikt

4. Förbättringsområden och förbättringsaktiviteter
För varje förbättringsområde:
– Beskriv och precisera förbättringsområdet / kvalitetsproblemet
– Samla och analysera fakta om nuläget
– Besluta om mål och önskat arbetssätt (process)
– Fastlägg aktiviteter för att uppnå önskad kvalitet
– Fördela ansvar och precisera tidsplan
– Besluta om uppföljning och utvärdering

Det är viktigt att begreppet kvalitet tydligt preciseras i sitt sammanhang.
För att beskriva innebörden av kvalitet kan en kvalitetskarta användas.
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Flera organisationer inom äldreomsorgen använder sig av kvalitetskartor
för sitt kvalitetsarbete. Denna består av kvalitetsfaktorer och beskrivningar
av dessa och kan inom äldrevården exempelvis innehålla faktorer som
personal – är de engagerade, kunniga, initiativrika? Lokaler – är de
anpassade för rullstol, hemtrevliga? Maten – är den näringsrik? God?
Varierande? osv. Den kvalitetskarta som utarbetats används sedan som
utgångspunkt för att undersöka hur olika berörda grupper upplever
kvaliteten inom verksamheten. (Westlund & Edvardsson, 1998)

3.3.5 The Seven-Step Method för kontinuerlig utveckling

Rao et al (1996) utgår från Demings PDCA-modell och beskriver genom en
sjustegsmetod ett systematiskt tillvägagångssätt för att lösa problem och
höja kvaliteten inom organisationer. De sju stegen kan anpassas internt
efter olika organisationers skilda förutsättningar för kvalitetsarbete, men ser
vanligtvis ut enligt följande:

1. Belys ett specifikt problem genom att ge det en konkret beskrivning.
Problemet definieras genom att beskriva skillnaden mellan hur
verkligheten ser ut i nuläget och hur det skulle se ut i en idealsituation.
När problemet åskådliggjorts och ett specifikt mål satts upp utformas ett
team och en ledare för detta. Vidare utformas ett tidsschema för
förbättringsarbetet.

2. Studera det nuvarande systemet.
För att studera det nuvarande systemet utarbetas ett flödesschema för
verksamheten, genom vilket data samlas in om det nuvarande systemets
funktion. Variabler som kan ha samband med problemet identifieras och
data samlas in gällande dessa variabler. All information analyseras.

3. Identifiera möjliga orsaker.
Potentiella orsaker till problemet fastställs genom brainstorming mellan
de anställda som är insatta i processen. Ett fiskbensdiagram utvecklas
och man framhåller främst de problem som flera medarbetare haft
erfarenhet av.

4. Planera och implementera en lösning.
En lista över möjliga lösningar utarbetas, även detta sker genom
brainstorming. Lösningarna utvärderas och en eller flera lösningar väljs
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ut för implementering. Planering sker av bästa tillvägagångssätt och
lösningarna implementeras.

5. Utvärdera effekterna.
Nu samlas data in för att mäta framstegen. Data analyseras och
fastställande av den implementerade lösningens effektivitet sker.

6. Standardisera varje effektiv lösning.
Lösningar som visar sig vara effektiva antas permanent, d.v.s. de görs
till en del av den operationella arbetsgången. Möjligheten att
implementera dessa lösningar i andra delar av verksamheten undersöks.

7. Reflektera över processen och utveckla framtida planer.
Den process som avslutats för att lösa ett problem utvärderas för att på
så sätt kunna dra så många generella slutsatser som möjligt. Man
summerar vad man lärt sig och beslutar om ytterligare förbättringar
behövs gällande problemet ifråga. Om så inte är fallet, går man vidare
och identifierar nästa problem.

(Rao et al, 1996)

3.3.6 Processjämförelse genom benchmarking

Benchmarking är en metod som används av många framgångsrika företag
för att finna möjligheter till verksamhetsförbättringar. På japanska benämns
metoden dantotsu, d.v.s. strävan efter att vara den bäste av de bästa.
Grundidén är att noggrant jämföra den egna organisationens arbetssätt med
ett företag som erbjuder identiska eller liknande varor eller tjänster, eller att
göra jämförelser mellan olika avdelningar i den egna organisationen, för att
sedan kunna dra nytta av positiva iakttagelser. (Bergman & Klefsjö, 1995)

I allmänhet bör det inte vara några problem att skaffa insikt genom denna
metod. Vanligtvis är företag inte rädda för att avslöja något för andra
företag om dessa inte direkt konkurrerar med varandra. Alla företag får nya
intryck och ny kunskap av att utbyta erfarenheter med en annan
verksamhet. Dock är det inte fråga om att enbart kopiera. Metoden kräver
djup självanalys och en förmåga att kunna överföra arbetssätt som fungerar
i en annan kontext till den egna verksamheten. Förändringar och
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anpassningar är ofta nödvändiga för att lösningar skall kunna passa in i den
egna organisationens miljö. (Bergman & Klefsjö, 1995)

Vanligtvis används benchmarking som en del av det strategiska arbetet på
ledningsnivå, men vi anser att det även skulle kunna appliceras på operativ
nivå, i form av studiebesök på andra företag och enheter.

3.4 PROJEKTET – ETT VERKTYG FÖR

KVALITETSUTVECKLING

De metoder vi har redogjort för i föregående avsnitt kan, enligt vår mening,
relateras till arbete i projektform. För att sammanfatta innebörden av ett
operativt kvalitetsutvecklingsarbete, har vi därför valt att i detta avsnitt
beskriva projektet som arbetsform.

3.4.1 Projektets egenskaper

Ett verktyg för att åstadkomma ständig anpassning till omvärlden är, enligt
Marttala och Karlsson (2000), projekt som arbetsform. Inom varje
verksamhet uppkommer någon gång problem som den traditionella
organisationen inte är direkt anpassad för att lösa. Som en metod för
problemlösning anger de projektarbete, där en projektorganisation
upprättas för att genomföra en specifik uppgift. (Ibid.) Anderson och
Larsson (i Lundin & Midler, 1998) påpekar att projektarbete ofta används
inom organisationer för innovation och förnyelse. Vidare menar Andersen
et al (1994) att målinriktad projektstyrning kan användas för att
kvalitetssäkra en verksamhet. Under senare tid har man inom företagen
blivit allt mer intresserade av kvalitetscertifiering, vilket kan uppnås genom
att starta och driva projekt för kvalitetsutvecklingsarbete. (Ibid.) Även
Ögård och Gallstad (1994) anser att projektformen är den mest effektiva
arbetsformen för att lösa problem eller genomföra  förändringar inom en
verksamhet.

Ett bra sätt för att kunna kontrollera verksamhetens aktiviteter och att få en
överblick över vilka förbättringsbehov som finns, är genom att arbeta i
projekt. Projektarbete har länge betraktats som en bra metod för att nå ökad
effektivitet i arbetet gällande planering, kontroll, genomförande och
utvärdering. På så sätt ökar också möjligheten att handskas framgångsrikt
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med komplexa uppgifter inom organisationen. (Engwall samt Packendorff i
Anderson & Larsson, 1998 i Lundin & Middler, 1998)

Enligt Eskerod (i Lundin & Midler, 1998) är projektet som arbetsform
vanligt då företag upplever behov av förändring, men då tillgängliga
resurser inte räcker till. Genom att organisera förändringsarbetet i
projektform kan resurserna användas på ett effektivare sätt för att nå det
resultat som eftersträvas. Vidare väljer många företag att projektorganisera
vissa delar av organisationen, såsom t.ex. utveckling för att förnya sig och
bibehålla organisatoriskt lärande. (Ibid.)

Enligt Sahlin (1996) behöver förnyelse inte ske som processer eller
kontinuerlig utveckling, utan kan vara en engångsuppgift i form av ett
projekt som bidrar till förändring av rutiner inom organisationen. Lundin
och Midler (1998) hävdar att användandet av projektarbete, kopplat till
organisatorisk lärande, har nått sin höjdpunkt under det senaste decenniet.
En bakomliggande orsak till detta är den turbulenta utvecklingen inom
ekonomin. Ovan nämnda forskare diskuterar Argyris modell av single-
loop- och double-loop learning i samband med projekt, då double-loop
learning fokuserar på värden som främjar bestående inlärning. Lundin och
Midler (1998) relaterar double-loop learning till arbete i projektform och
menar att lärandet inom ett projektarbete överensstämmer med Argyris
double-loop learning, då båda främjar bestående lärande. Forskarna
beskriver projektet som en lärande - agerande interaktiv process, då det är
såväl målorienterat som problembaserat. (Ibid.)

3.4.2 Projektledaren

För den löpande ledningen av projektet tillförordnas en projektledare.
Denne planerar och organiserar arbetet, samt ser till att projektet genomförs
inom förutbestämda tids- och kostnadsramar. Det är också projektledarens
ansvar att se till att samarbetet mellan projektorganisationen och den
ordinarie organisationen fungerar bra. Projektledaren bör väljas med tanke
på om denne har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för projektarbetet, har
den kompetens som behövs för att kunna leda planerings- och
organiseringsarbetet samt på ett metodiskt sätt kan följa upp projektet.
Projektledaren skall vidare ha förmågan att kunna inspirera och motivera
medarbetarna i arbetet samt att kunna kommunicera på ett bra sätt, såväl
med basorganisationen som med projektmedarbetarna.
Projektledningsrollen kräver, som ovan nämnts, ett flertal särskilda
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kunskaper och egenskaper. Därför är det också viktigt att denne ges
möjlighet att utvecklas genom utbildning bl.a. i projektledning. (Ögård &
Gallstad, 1994)

Eskerod (i Lundin & Midler, 1998) understryker projektledarens roll i
projektarbetet och menar att det största misstaget som denne kan göra i
planeringsskedet är att glömma bort att projektarbetet sker av människor
och inte av maskiner. Det är viktigt att ta hänsyn till de sociala faktorer som
kan påverka arbetet. Det gäller att ha förståelse för och planera utifrån att
alla tillsammans deltar i en komplex process. Det ligger i projektledarens
ansvar att se till att skapa en positiv handlingsatmosfär under projektets
gång, som innebär hög grad av frihet för projektmedlemmarna att agera och
delta. (Ibid.)

3.4.3 Projektgruppen

En projektgrupp sammansätts av personer som besitter sådana kunskaper,
som är lämpliga för att driva ett visst projekt. Förståelsen för hur
grupprocesser utvecklas är en viktigt angelägenhet för att lyckas med ett
projekt (för en mer detaljerad beskrivning av grupprocesser, se Marttala &
Karlsson, 2000, s 103). Det är viktigt att välja personer som har olika
kompetens för att skapa en kreativ arbetsprocess. (Ibid.)

3.4.4 Projektets organisation och administration

Marttala  och Karlsson (2000) beskriver projektorganisationen som
arbetsfördelningen mellan flera individer, med syftet att uppnå ett visst mål
inom organisationen. Organisationer finns enbart där det existerar
strukturerade arbetsfördelningar. En struktur innebär ett mönster för hur
arbetet mellan individer fördelas inom organisationen, vari varje individ
har sin egen roll och ansvarsuppgift. (Ibid.) Ögård och Gallstad (1994)
menar att organisationen skall vara så liten som möjligt för att bevara den
flexibilitet projektorganisationen behöver.

Väl fungerande administrativa arbetsrutiner är en förutsättning för ett
effektivt projektarbete. Administrationen består av hantering av
information, d.v.s. att samla in information, bearbeta den och sprida den
vidare vid rätt tidpunkt. Projektadministrationen omfattar dessutom
projektdokumentation, projektplanering och projektekonomi. (Selin, 1990)
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Enligt Andersen et al (1994), skall följande förhållanden i projektarbetet
dokumenteras:

- projektbeskrivning med mål och förväntade resultat

- milstolpeplaner och ansvarskort (se bilaga 2 och 3)

- utvärdering av olika faser

- utvärdering av hela projektet

Vid organisering av ett projekt inom en verksamhet ställs ledningen inför
ett val: skall medarbetarna delta i projektet på heltid och frigöras från sina
normala uppgifter eller skall de arbeta i projektet samt sköta sina övriga
dagliga uppgifter? När projektet integreras i de ordinarie arbetsuppgifterna
skapas ofta en bättre förståelse för och en positivare inställning till
projektet. (Andersen et al, 1994)

3.4.5 Projektstyrning

Ett projekt kräver utformandet och upprättandet av en projektorganisation
och en effektiv styrning. Projektstyrningen består av att organisera,
planera samt följa upp projektarbetet. Varje projekt måste vara förankrat i
problemställningar som passar in i verksamhetens långsiktiga utveckling.
Organiseringen av ett projekt bör vara utformad så att önskat resultat
uppnås på enklast möjliga sätt. (Andersen et al, 1994)

Under planeringsfasen diskuteras och skapas underlag för avsättning av
resurser (tid, finansiering, arbetskraft) samt utarbetas arbetsfördelning.
Vidare bör planeringen uppmuntra nytänkandet och lusten att pröva nya
idéer. Avsikten med planeringen är, enligt Andersen et al (1994), att skapa
förståelse för den uppgift som skall lösas, varför det är väsentligt att alla
projektmedarbetare deltar i planeringen. Om projektledaren ensam står för
planeringen av projektarbetet blir planen inte något aktivt instrument för
styrningen, eftersom medarbetarna då inte identifierar sig med denna.
Andersen et al (1994) understryker därför, att planeringen skall ses som ett
grupparbete. (Ibid.)

Det är väsentligt att redan under planeringen utarbeta underlag för hur
uppföljning skall ske. Planeringen delas in i två nivåer. Den ena skall
bestämma vad som skall uppnås i projektet och den andra skall beskriva
hur detta skall uppnås. Innan planeringen av hur resultatet skall uppnås är
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det viktigt att koncentrera sig på vad som skall uppnås. En sådan
nivåindelning är en förutsättning för ett lyckat arbete, då alla som är
inblandade i projekt skall ges möjlighet att diskutera arbetsuppgifter. Det är
viktig att hela projektarbetet delas in i flera delmål, s.k. milstolpar. Dessa
skall fungera som kontrollstationer under projektarbetets gång och har på
så sätt en viktigt funktion i projektstyrningen. (Andersen et al, 1994)

Marttala och Karlsson (2000) menar att ett startmöte för ett projekt bör
innehålla följande punkter:

Bakgrundsbeskrivning. Klargöra den problembild som har lett fram till och
motiverar projektet.

Mål, syfte och avgränsningar. Beskriva relevanta metoder och aktiviteter
som krävs för att nå projektmålen.

Metodval. Välja en metod.

Översiktlig aktivitetsplan. Göra en fördjupad tids- och aktivitetsplan.
Bedöm den kritiska linjen för avsatta resurser.

Projektorganisation. Klargöra roller och ansvar inom arbetsgruppen.

Information. Planera gruppmöten och andra informationstillfällen.

Förväntat resultat och effekter. Diskutera och klargör vad man genom
projektet skall åstadkomma.

Projektuppföljningen är kärnan i projektstyrningen och innebär att
analysera situationen, besluta om åtgärder samt att genomföra dessa.
Vidare måste en viss dokumentation genomföras, vilken utgör en viktig del
av projektarbetet. Effektiv uppföljning kräver att det redan i förväg har
bestämts vad som skall övervakas, d.v.s. hur rapporteringen från
medarbetarna skall ske. Andersen et al (1994) anger vissa vanliga
fallgropar i samband med uppföljningen som är viktiga att tänka på. Det
gäller dels en bristande förståelse för avsikten med uppföljningen, samt att
uppföljningen ibland överhuvudtaget inte ingår i projektplanerna eller att
det inte finns någon fastställd formaliserad kommunikation mellan
projektledare och projektmedarbetare. Det är väsentligt att projektledaren
uppmanar till uppföljning av projektarbetet i fråga och att han/hon skaffar
sig en stark ställning under diskussioner med projektmedarbetare, för att
förmedla vikten av att följa upp projektarbetet. (Ibid.)

Andersen et al (1994) uppger bristfällig eller rent av obefintlig uppföljning
som en av de största fallgroparna inom projektarbete. De menar att
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uppföljningen för de flesta projektledare enbart består av en pratstund över
en kopp kaffe med vissa medarbetare. Frågor som ställs till dessa är bland
annat: Hur går det? Vilket besvaras med: Det går bra! Det måste starkt
understrykas att uppföljning i form av osystematiska samtal inte räcker. Det
är viktigt att det skapas en öppen kommunikation inom projektet och att det
finns en effektiv uppföljning som utgår från ett klart fastställt och formellt
mönster. (Ibid.)

3.5 VÅR MODELL FÖR KVALITETSUTVECKLING

Denna modell visar den teoretiska referensramens uppbyggnad och hur vi
ser på kvalitetsutveckling inom tjänsteföretag. Vi utgår från Grönroos
modell för upplevd total kvalitet. Till skillnad från Grönroos gör vi ingen
uppdelning mellan teknisk och funktionell kvalitet, då vi anser att
modellens beståndsdelar utvecklar såväl teknisk som funktionell kvalitet.
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Figur 7: Tjänstekvalitetsutveckling
(Källa: Egen utformning, vidareutveckling av Grönroos modell för upplevd
total kvalitet)

Modellen består av tre nivåer och visar hur kvalitetsutvecklingsprocessen
går till. På den översta nivån finns kunden, som startar processen genom att
uppleva en viss tjänst som mer eller mindre otillfredsställande. Genom
indikationer från kunden om att kvaliteten upplevs som otillfredsställande,
tvingas företaget vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten i de tjänster som



41

erbjuds. Ju större gapet är mellan förväntad och upplevd kvalitet, desto
högre förändringstryck skapas. vilket i sin tur framtvingar
kvalitetsutveckling. För att kunna producera en tjänst som motsvarar eller
överstiger kundens förväntningar, måste kvalitetsutveckling ske
kontinuerligt.

Denna kvalitetsutveckling stöds med utgångspunkt i ett antal drivkrafter för
kvalitetsarbete utarbetade på strategisk nivå/ ledningsnivå, som utgör den
nedersta nivån i vår modell. För att tillfredsställa kunden implementeras
dessa strategier med hjälp av ett antal verktyg på operationell nivå, d.v.s.
den mittersta nivån i modellen. Kvalitetsarbete sker ofta i projektform,
vilket vi betraktar som en övergripande arbetsform inom vilken övriga
verktyg kan samlas och anpassas till varje situation.

Den operativa nivån utgör kärnan i kvalitetsutvecklingen, då dess
medarbetare direkt interagerar med kunden. Detta innebär att ledningen
utarbetar kvalitetsarbetet som sedan bedrivs av medarbetarna. Ledningen
utarbetar ramar för kvalitetsutvecklingsarbetet, medan medarbetarna på
operativ nivå jobbar direkt mot kunden och därmed har avsevärt större
kunskaper om kundernas behov och förväntningar. Detta gäller att
eftersträva en balans mellan efterfrågan och tillgångar på resurser, d.v.s.
mellan kundens krav och företagets kapacitet. Mitt emellan står
medarbetarna som utifrån ramar från ledningen utför de förbättringar
kunderna efterfrågar. Detta innebär att väl fungerande informations- och
kommunikationskanaler inom organisationen är avgörande för hela
kvalitetsutvecklingsprocessen och därmed för företagets möjligheter att nå
framgång.

Förutsättningar för att det operationella kvalitetsarbetet skall fungera är
vidare en kvalitetstänkande ledning som baserar sitt arbete på processer och
organisatoriskt lärande. Alla handlingar som sker under
tjänsteproduktionen bör delas in i processer. På så sätt identifieras
eventuella kvalitetsbrister inom olika arbetsområden. För att åtgärda dessa
brister tillämpas relevanta verktyg, såsom exempelvis kvalitetscirklar,
fiskbensdiagram etc. För att det operativa kvalitetsarbetet skall fungera bra,
krävs det kompetenta och motiverade medarbetare, vilket uppnås genom en
ständigt lärande organisation.

Med antagandet om att ovanstående förutsättningar råder inom företaget,
bör det operationella kvalitetsutvecklingsarbetet fungera på ett
tillfredställande sätt.
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4 FÖRETAGSPRESENTATION3

Företaget i vår studie är ett dotterbolag i ett svenskt företag, vilket i sin tur
ingår i en  multinationell koncern. Företaget utgör idag en av de ledande
aktörerna inom privat äldreomsorg i Sverige. Organisationsstrukturen
består av VD och i en stab till honom fiins ekonomifunktion,
personalfunktion och utvecklingscenter. Direkt under VD finns ett antal
kundområdeschefer vilka har ansvar för ett antal enheter. Ett kundområde
omsätter ca 100-150 miljoner kronor. Under kundområdescheferna finns
enhetscheferna, vilka är ansvariga för den verksamhet som bedrivs inom
respektive enheten. I företaget finns ca 1700 fast anställda och ca 400-500
timanställda vikarier. För närvarande driver företaget totalt 38 enheter. I
dessa enheter finns mellan 20 till 150 boendeplatser.

Inom var och en av de tre enheterna som ingår i vår studie finns 30 till 60
servicetagare (fysiskt/psykiskt handikappade eller dementa) samt 30 till 50
anställda, beroende på servicetagarnas behov av vård och omsorg. Den
region vi studerar har för närvarande inte någon kundområdeschef. En
enhetschef ansvarar för varje enhet och rapporterar direkt till
företagsledningen. Verksamheten sker efter treårskontrakt på entreprenad
åt kommunen.

Figur 8: Organisationsskiss
(Källa: intervju med utvecklingschefen)

                                                                
3 Information som finns på denna sida är hämtad ur internt material från företaget samt från en personlig
intervju med utvecklingschefen.

VD

Enhet 1 Enhet 3

Ekonomi, Marknad,
Personal

Utvecklingscenter

Kundområdeschef

Enhet 2
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Företaget lägger stor vikt vid kontakter med sina externa intressenter.
Dessa utgörs av bl.a. kommunen, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen som
tillsynsmyndigheter samt anhörigföreningar.

Inom företaget bedrivs omfattande kvalitetsutveckling med utgångspunkt i
TQM. Företaget strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på den service
som erbjuds kunderna. Varje ny medarbetare genomgår en TQM-utbildning
samt en introduktionsutbildning bl.a. i användandet av företagets s.k.
driftsmanualer. Viss utbildning i projektarbete har genomförts.

Företaget beställer årligen SIFO-undersökningar gällande kontinuerligt
förbättringsarbete. Undersökningarna mäter kvaliteten inom hela företaget
samt kvaliteten inom varje enskild enhet. Undersökningarna utförs i två
delar – en bland medarbetarna och en bland kunderna. Genom att mäta hur
nöjda de anställda är med sin arbetssituation samt hur kunder och
uppdragsgivare upplever företagets tjänster bildas ett underlag för fortsatt
förbättringsarbete. Undersökningen bland de boende och deras anhöriga
omfattar exempelvis: förtroende, information, personalens
kompetens/tillgänglighet, lokaler, mat, omvårdnad, kontaktperson. Bland
medarbetarna undersöks kompetens, motivation, ansvar och initiativ,
befogenheter, organisatorisk effektivitet samt samarbete och process.

De resultat som framkommer ur SIFO-undersökningarna behandlas inom
ledningen för att utarbeta strategiska handlingsplaner för
kvalitetsförbättring inom koncernen. För att sedan uppnå de mål som sätts
upp för kvalitetsförbättring skall detta implementeras med hjälp av olika
projekt på lokal nivå.
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5 EMPIRI

5.1 INTERVJU MED FÖRETAGETS UTVECKLINGSCHEF

2000-05-15

5.1.1 Kvalitetstänkandet inom organisationen

Utvecklingschefen har det totala ansvaret för att tillhandahålla de verktyg
och de instrument som organisationen behöver för att kunna bedriva
kvalitetsarbete. Kvalitet inom vården är mycket enkelt att beskriva, anser
han:

”När boende hos oss upplever att de fått någonting som de känner
som ett mervärde av att få lov att åldras – det är kvalitet! Så att man
upplever att fastän jag blir gammal, fastän jag blir trött, fastän jag
inte orkar själv, så har jag en upplevelse som innebär att jag tycker
att det är ganska kul och spännande att bli gammal. Det är kvalitet på
livet.”

Alla människor upplever inte kvalitet på samma sätt, det beror delvis på
vad man som person värderar. Han uppfattar organisationen som
kundorienterad, men att detta tänkande ytterligare måste förstärkas. Där är
här framgången ligger för företaget, menar han:

”…i att ha koll på sina kunder och att vara i ständig dialog med dessa
och att se kunden som sin viktigaste partner i sättet att skapa
utveckling, förnyelse och en framtid som verkligen innehållsmässigt
kan mäta den förändring som sker.”

Kunderna kan vara såväl kommunen som de boende. De boende betraktas
som kunder även om de benämns tjänstemottagare. Dessa utgör företagets
viktigaste partners, menar utvecklingschefen. De boende har mycket stort
inflytande tack vare sin medverkan i bl.a. matråd och veckoråd, där de
tillsammans med medarbetarna bestämmer vilka rutiner som skall gälla
såväl generellt inom gruppen som för den enskilde individen.

Information från ledningen till medarbetarna sprids genom möten med
kundområdeschefen, verksamhetsmöten och avdelningsträffar.
Informationsspridningen är dock något som företaget måste förbättra
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avsevärt, menar han och understryker att korta beslutsvägar är viktiga. De
som arbetar längst ner i organisationen skall känna ledningen och veta hur
den tycker och tänker. Kommunikationen är inte heller helt
tillfredsställande, utan är till viss del otillräcklig såväl lodrätt som vertikalt.
Han nämner bl.a. att enheterna har för liten koppling till varandra.

”Man pratar för lite med varandra. Man kör sitt race. Man har för
lite koll på vad grannen gör. Här kan det bli bättre.”

Utvecklingschefen anser att företaget fokuserar mycket på att få
medarbetarna att nå framgång, då dessa betraktas som nyckelpersoner i
mötet mellan företaget och dess kunder. Varje medarbetare är värdefull och
det är väldigt kostsamt att ha en medarbetare som inte utför sitt jobb på ett
korrekt sätt. Därför är det också viktigt att värdesätta medarbetarna utifrån
det perspektivet. Engagemang från ledningens sida är väsentligt för att
skapa motivation. De anställda måste se att det de gör påverkar resultatet.
Kommunikationen måste därför fungera, så att medarbetarna hela tiden
känner att de är med i verksamheten och får samma bild som ledningen av
hur arbetet fortskrider.

Team-arbete är en viktig del av företagets strategiska tänkande. Han har en
känsla av att man inom företaget är ganska duktiga på det. De anställda
använder varandras kompetens inom gruppen och försöker på så sätt hitta
den optimala lösningen för varje enskilt fall i enheten.

5.1.2 Organisatoriskt lärande

För varje medarbetare finns en rollbeskrivning som förklarar vad dennes
kompetens omfattar och vilka förväntningar denne har på sig själv, samt
vilka förväntningar företaget och omvärlden har. Enligt utvecklingschefen
har de tre enheterna väldigt låg omsättning på personal. I en av dem är
omsättningen dock något högre, tror han.

Medarbetarna har möjlighet att utbilda sig genom de utvecklingsprogram
som ges inom företaget. Det är viktigt att kunna se utvecklingsmöjligheter
inom företaget. Medarbetarna kommer att erbjudas möjligheten att ta ett
körkort för att bli kontaktman och får härigenom ett utökat ansvar. Utifrån
detta skall varje medarbetare kunna se en karriärstart som bygger på att
”om jag gör det här, så kanske jag får ett jobb som handledare, TQM-
utbildare, enhetschef etc.” Det gäller, enligt utvecklingschefen, att ta
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tillvara varje individs förmåga. Alla anställda är dock inte lika motiverade
att delta i kurser. Anledningen till det kan vara att de inte ser sina
karriärmöjligheter så tydligt som ledningen skulle vilja.

”I många delar av landet är det så att man går till jobbet och får sin
lön och går hem. Sedan gör man inte mycket mer.”

Utvecklingschefen medger att företaget egentligen fordrar att
enhetscheferna är högskoleutbildade, men att kravet inte alltid efterlevs.
Med alla medarbetare hålls årligen utvecklingssamtal, då man tillsammans
med sin chef diskuterar vad personen i fråga behöver bli bättre på,
medarbetarens utvecklingsmöjligheter samt vilken förmåga denne har att
kunna utvecklas mot de mål som sätts upp gemensamt. För cheferna består
utvecklingsprogrammet av ett antal block som enhetscheferna kan välja
mellan, med hänsyn till vilka behov de har. Det finns dock ganska klara
regler från ledningen om vilken utbildning varje enhetschef bör delta i.

Utvecklingschefen hoppas att medarbetarna uppfattar företagskulturen
positivt och att de upplever att de arbetar i ett företag som satsar på sina
medarbetare, genom att lyssna och använda medarbetarnas kompetens och
kunskap. Företagets strategiska planer bygger på ett, tre och fem år och där
kommer mycket av medarbetarnas syn in, menar han.

De förbättringsidéer som kommer från enhetscheferna eller från någon
annan medarbetare kan tas tillvara på olika sätt inom företaget. Om en
enhetschef framför någon bra idé, har utvecklingscentret möjlighet att
starta ett projekt med utgångspunkt i idén. Enhetschefen tilldelas då
resurser för att kunna tillsätta vikarier under projektets gång. Ett krav är
dock att ämnet skall vara av en sådan karaktär som är av intresse för alla
inom företaget. Ett enklare sätt att ta tillvara idéer är, att alla som får ta del
av en idé skall förvalta och sprida den. Detta bör ske genom att starta en
dialog kring idén och att fråga sig om den går att utveckla.

Det råder ett processtänkande inom företaget, vilket innebär att involvera,
förankra och dra slutsatser om arbetet som sedan analyseras för att kunna
gå vidare i processen. Härigenom säkerställs delmål för att arbetet skall
kunna fortskrida. Process och projekt är dock inte detsamma, anser han. I
ett projekt finns ett mycket tydligt och avgränsat uppdrag som skall
genomföras. I en process kan saker istället upptäckas under resans gång,
vilket påverkar och skall påverka processen.
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5.1.3 Kvalitetsutvecklingsarbete

Gällande de årliga undersökningar som genomförs i företaget, är det viktigt
att en opartisk institution utför dessa. Innehållet i undersökningarna bygger
på humankapital och marknadskapital.

”När det gäller humankapitalet, så tycker jag att den är skarp på det
sättet att man kan vaska fram ett antal områden till förbättringar och
att man på ett konkret och tydligt sätt kan jobba med det ute på
medarbetarnivå.”

Gällande marknadskapitalet får företaget även en bild av hur kunderna
uppfattar verksamheten, vilket i sin tur kan leda fram till ett antal områden
för förbättring. SIFO-undersökningarna har varit en oerhört stark drivfjäder
för att förbättra företagets resultat, menar utvecklingschefen. På frågan hur
man konkret arbetar för att utföra förbättringar är svaret:

”… förbättringsprojekt rent konkret ute på enheten. Där kan man ha
fem till sex olika sådana projekt som man driver samtidigt för att höja
sitt resultat både på marknads- och humankapitalsidan.”

All uppföljning utifrån SIFO-mätningarna, internrevisionen samt möten
med uppdragsgivaren dokumenteras för att sedan utgå från dessa på lokal
nivå vid skapandet av förnyelse. Utvecklingschefen anser att det är viktigt
att utveckla en kultur och en miljö där det är högt i tak när det gäller att
säkerställa kvalitet. Det finns ett visst utrymme för de anställda att göra fel.
Dock får inte samma fel upprepas gång på gång utan att något ingripande
sker från företagets sida.

Ett exempel på ett område där svagheter finns i kvaliteten, är bristande
information och kommunikation. Då gäller det ta reda på hur de anhöriga
skall kunna informeras på ett bättre sätt, hur de boende på ett bättre sätt kan
få ta del av vad som sker inom verksamheten osv. För att förbättra
informationen finns s.k. TQM-tavlor ute på varje enhet, där det talas om
vilka utbildningar och projekt som för tillfället pågår för att kunna ta hand
om de boende på ett bättre sätt.

”Jag tror att för tillfället har vi 280-300 sådana projekt som rullar ute
i vår verksamhet.”
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På frågan hur uppföljning och utvärdering sker av dessa projekt är svaret:

”…ja, det är en bra fråga. Centralt följer vi inte upp det på något
annat sätt än att vi vid nästa SIFO-mätning ser: har man förbättrat
sitt resultat?”

Företagets driftsmanualer används för att informera nyanställda om vad
företaget står för. I det dagliga arbetet följer medarbetarna
driftsmanualerna, varefter arbetet följs upp årligen genom SIFO-
undersökningar. Undersökningarna bygger på det som står i manualerna.
Vidare uppföljning av arbetet görs via internrevision samt genom ett par till
tre träffar årligen med uppdragsgivarna, d.v.s. kommunen. Möten med
uppdragsgivarna sker oftast på företagets initiativ och ger möjlighet att
diskutera vad som görs bra och vad som är mindre bra. Uppdragsgivarna
får ta del av resultaten från SIFO-undersökningarna och internrevisionen,
utifrån vilka samtal sedan förs. Härigenom skapas en dialog och parterna
kan med öppenhet hjälpas åt att komma fram till ett utvecklande, istället för
ett förvaltande koncept, som han uttrycker det. Vid internrevision åker en
extern person tillsammans med en intern medarbetare runt till samtliga
enheter och går igenom ett antal frågor som bygger på innehållet i
företagets manualer. Utifrån detta kan man direkt se hur dessa manualer
följs och används av medarbetarna.

På frågan hur de enheter vi undersöker arbetar med förbättringsarbete,
svarar utvecklingschefen att han inte är insatt i hur förbättringsarbetet
utformas lokalt.

”Jag förväntar mig att om de har ett resultat från SIFO, då borde man
som enhetschef se till så att man kommer till skott med de här
förbättringsprojekten.”

Tidigare har projekten sammanställts manuellt, men nu finns de med i en
s.k. TQM-databas där varje enhet skall rapportera in de förbättringsprojekt
som pågår i respektive verksamhet. Detta underlättar ledningens arbete
med att följa upp kvalitetsarbetet. Om ledningen ser att inga projekt pågår
inom en enhet, samtidigt som enheten visar ett dåligt resultat, kommer
ledningen att ställa krav på att någonting måste ske, förklarar
utvecklingschefen.

Angående förbättringsarbete i projektform understryker han att det är
viktigt att göra projektarbete till en enkel metod för att förankra tankar och
idéer från medarbetarna. Personligen har utvecklingschefen deltagit i ett
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flertal projekt, såväl som projektledare och som projektdeltagare. Självklart
är det möjligt att driva kvalitetsarbetet i projektform, menar han. Det är
viktigt att projektet är tydligt utformat, d.v.s. att det har konkreta mål,
avgränsningar och slutsatser. Uppföljningen är mycket viktig. Det skall
vara enkelt för medarbetarna att jobba med projekt. Tyvärr finns det dock
ett motstånd mot projektarbete då det upplevs som komplicerat:

”När man hör ordet projekt låter det så stort och betungande. Men
det är det vi försöker kommunicera ut – att ett projekt kan vara enkelt.
Det behöver inte vara så tungt. Det viktiga är att det finns ett syfte
med det och att det finns ett mål och att man lätt kan jobba med
projektet och komma fram till en slutsats som man kan presentera för
varandra så att alla förstår.”

Benchmarking används av företaget för att ha uppsikt över sina
konkurrenter. Gällande branschfrågor säger han, att om det går att lära av
varandra är det självklart att detta utnyttjas. I uppdrag med kommunen
ställs väldigt tydliga kvalitetskrav och därför är det vanligt att företagen
använder sig av samma modeller för att säkerställa kvalitet. Inom
branschorganisationen samverkar därför organisationerna inom vissa
marknadsfrågor.

Kommunal och privat äldreomsorg skiljer sig, då privat organisation har
mycket korta beslutsvägar i förhållande till kommunal verksamhet. Inom
företaget upplevs ett klart bättre fokus på vad uppdraget gentemot den
enskilde individen innebär. Alla boende behandlas som individer och
hänsyn tas till deras behov och möjligheter att bibehålla sina funktioner,
vilket inte sker inom kommunal äldreomsorg, enligt utvecklingschefen.
Spontant ser han inte några nackdelar med privat äldrevård jämfört med
kommunal.

”Det finns ett bättre utrymme inom den privata verksamheten att
arbeta med vård på den gamles villkor. Man får lättare ett
engagemang hos medarbetarna och de känner sig mer motiverade.”

Företagets externa intressenter utgörs bl.a. av anhöriga,
pensionärsföreningar, Röda Korset och kyrkan. Alla kontakter med
anhöriga bedöms som mycket viktiga, vilket innebär att det alltid är viktigt
att lyssna på en anhörig. Även om de inte har rätt alla gånger, gäller det att
försöka få dem att förstå hur arbetet och tänkesättet fungerar inom
företaget. Primärvård och sjukhusverksamhet är andra intressenter där
förståelse mellan parterna måste finnas. På strategisk nivå följs
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samhällsdebatten väldigt noggrant för att informera sig om de externa
intressenterna.

Certifiering för kvalitet är klart spännande och en konkurrensfördel, anser
utvecklingschefen. I den strategiska planeringen ingår diskussioner om att
eventuellt implementera kvalitetssäkringssystemet USK (utmärkelsen
svensk kvalitet). Han tror dock inte att det är absolut nödvändigt att vara
certifierad. Men å andra sidan skulle detta konkret påvisa att företaget
jobbar strategiskt med en modell för att säkerställa leveransen av sina
tjänster, vilket han tror skulle vara bra.

5.2 INTERVJUER MED ENHETSCHEFERNA

2000-05-08 – 05-11

5.2.1 Strategiska riktlinjer för kvalitetsutveckling

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. En enhetschef
talar om bemötande och attityder och att det handlar om att uppfylla de
gamlas behov.

”Som jag ser det, är det ett långsiktigt arbete – en attitydfråga.”

Kvalitet betyder, enligt en enhetschef, att alla skall känna sig trygga och ha
en bra omvårdnad. En annan enhetschef menar att upplevelsen av kvalitet
är individuell. För att ta reda på vad livskvalitet är för den enskilda
individen, sker välkomstsamtal då någon ny boende flyttar in.

”Vad är livskvalitet för dig? Det som är det för mig är kanske inte det
för dig. Det kan vara en liten, liten sak som kan göra att din kvalitet
är bättre.”

Som ett exempel på vad kvalitet kan innebära, anser en av enhetscheferna
att kvalitet kan vara att maten lagas på plats. De gamla äter bättre, p.g.a. att
deras doftsinne stimuleras då de känner doften av matlagning. En
enhetschef menar att hennes roll inom verksamheten är att stärka
medarbetarna och att få dem med i hennes tänkesätt och i affärskonceptet.
Ledningens roll i kvalitetsutvecklingsarbetet är, enligt en annan enhetschef,
att se till att det finns möjligheter att erbjuda kvalitet, menar någon.
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”Om personalen säger att, det hinner inte vi, så är det ju min sak att
se till att det finns personal till detta.”

Angående kundbegreppet, anger en enhetschef, att hon inte ser de boende
som kunder, utan som mottagare av tjänster. En annan enhetschef menar
att:

”Kundbegreppet har klingat fult innan, även om de egentligen är
kunder.”

Inom privat äldreomsorg förstår man innebörden av att vårda de boende,
menar en enhetschef. Om verksamheten skulle misskötas, får företaget inte
anbudet igen och då kanske hon blir utan jobb. En fördel med det privata
vårdföretaget är att personalen belönas med bonus då kvalitetsmätningarna
har visat positiva resultat, vilket inte skulle ske inom kommunen, enligt en
enhetschef. Alla enhetschefer underströk fördelarna med att arbeta i ett
företag där beslutsvägarna är korta –” inte längre än ett telefonsamtal för
att få tag på utvecklingschefen”, menar en av dem. Enhetscheferna anser
att information och kommunikation fungerar bra i organisationen. En
enhetschef säger att ”företaget är kanonbra att jobba för!” Att känna stöd
från ledningen är en väsentlig grund för att förbättringsarbetet skall kunna
fungera. Ledningen tar sig tid, menar hon.

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, anser en enhetschef. Hon
beskriver personalen som väldigt motiverade och framåt gällande
utveckling och förnyelse. Därför är det inte något problem att motivera
dessa att arbeta för att förbättra kvaliteten inom vården. Som ett exempel
nämner hon en vikarie, som ringt runt inom kommunen och hört sig för om
olika aktiviteter som skulle kunna engagera de äldre. Detta hade vikarien
gjort på sin fritid, vilket anses tyda på ett stort intresse från hennes sida.
Dock är inte alla lika intresserade och däri ligger mycket arbete, menar
enhetschefen. Hon ser det som en generellt viktig uppgift att försöka få fler
intresserade av att arbeta med vård i framtiden, då antalet äldre kommer att
öka samtidigt som intresset för vårdyrket är svalt. En annan enhetschefs
uttalande om motivation är följande:

”Får jag engagerade medarbetare, får jag nöjda kunder och då får
jag kunder som kommer tillbaks.”

Vidare skulle hon vilja sporra personalen mycket mer. Att ge personalen
utbildning är en bra uppmuntran. Ansvarsuppgifter gällande medicin,
omläggning, insulin etc. skall delegeras ner från sjuksköterskorna till
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personalen, för att alla skall få känna mer ansvar. Hon vill att alla skall
engagera sig, ta sitt ansvar och bemöta de boende på rätt sätt samt att de
boende skall respekteras. Enhetschefen skulle även vilja dela upp ansvaret
för olika funktioner på exempelvis en aktivitetsansvarig, en inköpsansvarig
osv. På så sätt ges medarbetarna ytterligare ansvar.

Personalomsättningen på en enhet har varit relativt hög på sista tiden, men
har stabiliserats i och med att de som velat sluta har slutat. Även på en
annan enhet är personalomsättningen för närvarande hög. Varför, vet inte
enhetschefen, men hon tror att det kan bero på att tjänsterna är låga. Då det
råder brist på undersköterskor, är det relativt enkelt att få en heltidstjänst
för de som vill jobba mer. Hon menar att uppsägningarna i alla fall inte
berodde på chefsbyte, eftersom de skedde innan förra chefens uppsägning
blev offentlig.

För att få en inblick i TQM-konceptet och hur detta skall implementeras i
verksamheten, har de anställda tillbringat två dagar på företagets
utvecklingscenter. I framtiden kommer även långtidsvikarier få utbildning
inom företag, vilket är ett nytt mål inför hösten. TQM har stor inverkan när
det gäller att åtgärda de svagheter som kommer fram genom SIFO-
undersökningarna. Bland medarbetarna finns det särskilda TQM-utbildare
och ytterligare ett tiotal medarbetare utbildas för att åka runt till olika
enheter inom företaget och utbilda s.k. TQM-konsulter.

Enligt en enhetschef, finns det planer på att genomdriva kurser för
medarbetarna. Kurserna har tre olika inriktningar och behandlar exempelvis
hjärt- lungräddning och hastigt insjuknande. Drygt hälften av de anställda
inom enheten har redan anmält sig till någon av kurserna. På en annan
enhet har de anställda fått möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i ett
projekt för förbättringsarbete. Dock anser sig många tyvärr inte ha tid och
kraft att engagera sig. Endast en person anmälde sitt intresse för att arbeta i
projektet. Genom interna utbildningar kommer kvaliteten ytterligare att
höjas, menar en enhetschef. Även för enhetscheferna finns
utvecklingskurser, där de själva väljer vari de vill fördjupa sig, menar hon.

5.2.2 Kvalitetsarbetets utformning på operationell nivå

Vårdyrket innebär att arbeta utifrån varje enskild individ, samtidigt som ett
totalgrepp måste finnas, menar en enhetschef. Totalgreppet finns nedskrivet
i företagets driftsmanualer. Manualerna förnyas successivt och formas efter
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lokala behov, även om vissa övergripande riktlinjer måste följas. Hon anser
att företaget har bra verktyg för kvalitetsförbättringsarbete.

Enhetscheferna uppfattar SIFO-undersökningarna positivt, bl.a. därför att
de genomförs av en utomstående part. Undersökningarna har visat att såväl
boende som anhöriga är väldigt nöjda, men en av enhetscheferna menar
samtidigt att:

”Det går ju alltid att förbättra!”

En enhetschef anger att efter de senaste undersökningarna i
oktober/november 1999 presenterades resultaten på ett personalmöte i
december. Hon uppger att det inte finns några konkreta projekt för
förbättring inom verksamheten. Istället talas det om förbättringsarbete med
utgångspunkt från de årliga SIFO-undersökningarna. Det ges inte några
specifika direktiv om hur ett problem skall åtgärdas. Företagets
driftsmanualer används för att ta tag i svagheter och med stöd av dessa
utföra förbättringsarbete. Nästa års SIFO-undersökningar visar sedan
resultatet av förändringsarbetet. De förändringar som skall ske, är enligt
enhetschefen, inte något som behöver diskuteras fram vid ett tillfälle, utan
bör implementeras genom en längre process.

Vid de enhetsmöten som hålls regelbundet inom verksamheten, försöker
man ta sig tid att utifrån TQM diskutera vad som behöver förbättras. På så
sätt strävar de efter att hela tiden  förbättra de områden där svagheter finns.
En enhetschef påpekar, att då verksamheten är relativt ny finns inte så
mycket att falla tillbaka på och jämföra med.

”Det gäller att personalen både ger och tar emot kunskap. Även om
inte alla idéer går att genomföra måste man ändå fundera, för man
blir ju hemmablind.”

En enhetschef anger att stormöten hålls var sjätte vecka, då varje avdelning
inom enheten utarbetar egna mål för förbättringsarbete. Gällande
kvalitetsmål anser den intervjuade att vissa fel och snedsteg måste
tolereras. Det gäller att stötta personalen:

”Alla människor måste få göra fel.”

Företagets kultur är öppen och idéer från ny personal diskuteras och
tillvaratas. Även de boende har stort inflytande i förbättringsarbetet. De
boende som inte kan föra sin egen talan, får stöd genom en förening som
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startats på en enhet, där såväl personal, boende som anhöriga ingår. På så
sätt utvecklas kvaliteten gemensamt, menar en enhetschef. Genom de
anhöriga inhämtas också mycket information om de boende och om deras
tidigare levnadsförhållanden. Ett problem som finns är att många gamla är
väldigt försynta när det gäller att framföra sina åsikter, varför konkreta
önskemål är sällsynta från deras sida. Men då finns exempelvis PRO som
arbetar för att göra de boendes röster hörda, menar en enhetschef.

En annan enhetschef talar om att de boende har möjlighet att uttrycka sina
önskemål vid de boenderåd som hålls med jämna mellanrum, då
medarbetarna tillsammans med de boende sätter sig ner och diskuterar. De
boende har exempelvis inflytande när det gäller aktiviteter och mat och
deras önskemål uppfylls sedan så gott det går. Vidare ordnas anhörigträffar
två gånger om året.

Genom benchmarking försöker företaget tillvarata och sprida kunskaper
som finns inom de olika enheterna. Detta sker i form av en s.k. TQM-
databas där olika problemlösningar kan sökas. Databasen kan därigenom
användas för att få råd och hjälp från övriga enheter inom företaget. En
enhetschef påpekar dock att det inte sker något utbyte med andra enheter,
medan en annan anger att samarbete och utbyte av erfarenhet och
kunskaper sker med ett annat serviceboende. Genom att träffas var femte
vecka och diskutera respektive verksamhets arbetsgång – alltifrån hur
sjuksköterskorna jobbar, hur ett välkomstsamtal sker, till hur maten tillagas
– går det att hitta saker som kan förbättras, som de inte har lagt märke till i
sin egen verksamhet.

5.2.3 Brister i kvalitetsarbetet

Just nu finns inga konkreta tillvägagångssätt för att driva förbättringsarbete,
medger en av enhetscheferna. En annan anger att hon ännu inte har hunnit
titta på kvalitetsarbetet, eftersom hon har fullt upp med att tillsätta
semestervikarier. Vidare säger en annan av enhetscheferna att
förbättringsarbetet påbörjades inom verksamheten i början av året. Dock
har det inte kommit igång i tillräckligt stor utsträckning. Meningen är att
det skall följas upp under varje enhetsmöte, vilket inte har skett p.g.a. att
andra, rent praktiska saker, har kommit emellan, såsom samtal om semester
och vikarier.
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”Vi måste komma igång bättre med detta. Men sedan är det ju faktiskt
så, att i en sådan här verksamhet så styr verkligheten mer än pappren.
Vad som är svårt ibland är att konkretisera det hela – att få ner det
från papperet till verkligheten.”

Även om förändringsarbetet inte följer någon konkret plan går det, enligt
samma enhetschef, på styrfart underifrån i alla fall. Det finns hela tiden
med i arbetet, även om det inte lyfts upp. Hon menar att det inte går att
säga:

”Idag går vi in och arbetar efter detta problem. Många gånger finns
det idéer, men som enbart stannar vid idéer för att de inte går att
genomföra praktiskt.”

En enhetschef berättar att hennes företrädare åkte iväg i en och en halv dag
för uppföljning av förbättringsarbete. Dock påpekar hon att man inte hinner
så mycket på så kort tid. För övrigt sker ingen uppföljning inom enheten,
förutom SIFO-undersökningen. En uppföljning borde ske av TQM-
utbildningen efter dessa tre och ett halvt år, anser en annan enhetschef.

På en av de enheter där många chefsbyten skett, tror enhetschefen att
orsaken till detta kan vara att verksamheten ligger isolerat samt att enheten
är ny, vilket i sin tur har lett till olika problem. En annan orsak kan vara att
det råder brist på kompetenta chefer, varför man har tvingats tillsätta
personer som egentligen inte är lämpade som enhetschefer. Med tanke på
att de tre enhetscheferna endast är tillförordnade under en
sexmånadersperiod, ställer vi frågan hur detta påverkar personalen. En av
dem svarar att organisationen påverkas negativt och att stämningen bland
medarbetarna blir orolig. Enhetschefen vet inte hur det kommer sig att
regionen har haft så många chefsbyten. Den enhet hon arbetar inom, har
varit mycket omtalad och hon är inte informerad om varför tidigare chefer
hastigt valt att sluta. Hon säger sig ha fått vissa signaler uppifrån, om att
någon ansåg att det var för mycket ensamarbete, då enhetschefen på de små
enheterna inte har någon assistent.

5.2.4 Framtida effektivare kvalitetsarbete

En enhetschef anser att det bör vara relativt enkelt att utarbeta en plan för
hur förbättringsarbete skall genomföras. Medarbetarna utgör ett bra team
och stämningen i huset är bra. Hon känner dock att hon måste lära sig
verksamheten innan någon konkret plan kan upprättas. En av
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enhetscheferna säger att en del av hennes ansvarar ligger i att leda
förbättringsarbetet. Ambitionen är att anordna möten, där de anställda
aktivt skall arbeta med att utveckla kvaliteten. Det är viktigt att ha en
struktur på förbättringsarbetet. En tredje enhetschef tror att projektarbete
vore ett bra sätt att genomföra förbättringsarbete. Gärna med inblandning
av någon som kommer utifrån för att leda projekten.

En tanke som två av enhetscheferna har gällande framtida kvalitetsarbete,
är användandet av blädderblock på personalrummet, på vilket de svagheter
som finns skrivs ner. Sedan kan alla medarbetarna gå dit och skriva sina
åsikter om hur svagheterna skulle kunna åtgärdas. På så sätt utvärderas
olika alternativ och nya lösningar för förbättringsarbete kommer fram.
Vidare har en enhetschef föreslagit att enhetscheferna inom regionen skulle
kunna träffas en gång per månad för att diskutera vilka problem eller
svagheter som finns. Härigenom skulle de kunna hjälpa varandra i
kvalitetsarbetet.

5.3 INTERVJUER MED MEDARBETARE

2000-05-08 -- 05-11

5.3.1 Strategiska riktlinjer för kvalitetsutveckling

Kvalitet beskrivs av medarbetarna enligt följande kriterier: de boende skall
må bra och känna sig trygga samt ges möjlighet att behålla sin integritet.
De skall sättas i första rum och medarbetarna skall sträva efter att följa
deras önskningar. Vidare är det viktigt att bemöta de boende så som man
själv vill bli bemött och att skapa en social trygghet för dem. Några
medarbetare anser att det är viktigt att tänka på att det är ett hem de
kommer till.

”Det är dom som bor här och vi som är på besök.”

Någon påpekar, att ett stimulerande arbete är viktigt för att kunna uppnå
kvalitet. Kvalitet inom vården handlar vidare om att överträffa de boendes
förväntningar genom ständiga förbättringar. En av medarbetarna beskriver
kvalitet som:

”att inte bara försöka leva upp till de förväntningar som finns hos de
boende, men att också nå dem med förvåning och förtjusning.”
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”Vi kan alltid bli bättre!”

Gällande kvalitetsmål uttrycker en annan medarbetarna att inga anställda är
övermänniskor. Det väsentliga är att de boende mår bra. Det är inte
meningen att personalen skall slita ut sig om förändringar inte är direkt
befogade och om ingen boende påtalar något konkret problem, menar hon.

På frågan om de boende betraktas som kunder, svarar en av medarbetarna
att begreppen kund och service är kopplade till privat verksamhet och att
medarbetarna är mer serviceinriktade inom privat verksamhet. Hon anser
att begreppet kund har en positiv klang. Övriga medarbetare anger att de ej
använder begreppet kund, utan benämner de boende brukare, eller
tjänstemottagare.

Vid jämförelse mellan kvalitet inom kommunal och privat äldreomsorg,
tror medarbetarna att den är likvärdig inom båda sektorerna. Skillnaderna
ligger i organisation mellan privat och kommunal äldreomsorg, där den
privata är mycket plattare och personalen kommer mycket närmare
ledningsnivån. Att det inte finns så många mellanchefer, innebär att
kommunikationen fungerar bra och inte försvinner på vägen eller blir
snedvriden. En av medarbetarna anser dock att hon, som arbetar på operativ
nivå, inte har så mycket med de höga topparna att göra. Några medarbetare
anger att den enda nackdelen med arbete inom privat äldreomsorg är, att
personalstyrkan är avsevärt mindre jämfört med kommunal verksamhet.
Vidare har personalen bredare ansvarsområden, såsom patientomvårdnad,
matlagning och städning. Trots mindre personalstyrka inom den privata
verksamheten, anser hon inte att kvaliteten är sämre här, då arbete sker
utifrån ett mer uttalat kvalitetstänkande.

”Det är en väldigt platt organisation! Vill man vara med och påverka
eller göra en förändring, så är det inte så många mellanstationer
innan du kommer in på den personen som har beslutsfattandet. ”

Så gott som alla medarbetare anser att ledningen är lyhörd och tar
medarbetarnas idéer på allvar. Ett exempel som beskrivs under en intervju
är att en av medarbetarna nyligen föreslog en förbättring av brandrutinerna.
Utifrån denna idé utarbetades specifika brandrutiner samt ett
utbildningsmaterial för ändamålet.

Informationen och kommunikationen inom företaget fungerar bra, enligt
medarbetarna. En av dem påpekar att tillsättningen av en ny enhetschef inte



58

har haft någon negativ påverkan på information och kommunikation. På en
enhet sprids information från enhetschefen till medarbetarna via
informationsblad som skickas ut varje vecka. På en annan sprids
information med hjälp av en speciell informationspärm. Genom att alla som
läst ny information i pärmen också signerar, försäkras det att informationen
har nått varje medarbetare.

Angående personalomsättningen, anser en av medarbetarna att det har varit
ganska rörigt på sista tiden, då många har slutat. Dessutom har många
vikarier anställs inför sommaren. Vidare påpekar hon att:

”knappt ett tiotal chefer har avlöst varandra sedan företaget tog över
enheten.”

En medarbetare på en annan enhet, menar att det chefsbyte som skett under
året inte har påverkat det operationella arbetet.

Beträffande utbildning, anser medarbetarna att såväl
introduktionsutbildningen för de nyanställda, som TQM-utbildningen har
varit givande och att de har bidragit till ökad uppmärksamhet på
kvalitetsarbete. Utförandet av det dagliga arbetet har därför påverkats
positivt. Någon poängterade att medarbetarna inte tänker på TQM i sitt
dagliga arbete, dock tror hon att det undermedvetet finns med i arbetet.
TQM handlar, enligt en medarbetare, om att se framåt och förbättra sitt
arbete och sitt tillmötesgående mot de äldre. En vikarie känner
överhuvudtaget inte till TQM-konceptet. Många medarbetare påpekade
också att uppföljning av TQM-utbildningen skulle behövas, då det gått en
längre tid sedan den genomfördes.

Viktiga motivationsfaktorer för arbete inom vården skulle, enligt en
medarbetare, kunna vara förändringar av arbetstiderna. Hon anser att
schemat innehåller för mycket helgtjänstgöring. Ytterligare en åsikt är att
kompetensen borde höjas bland medarbetarna, genom utbildning i
sjukvårdslära och sjukdomslära. Även en lönehöjning skulle öka
motivationen bland medarbetarna, anser hon.

”Jag har sagt det att jag skulle lika gärna kunna sälja korv
egentligen! Fast jag tycker om mitt arbete”
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5.3.2  Operationell kvalitetsutveckling

För att säkra kvaliteten i arbetet utgår medarbetarna från internt utformade
driftsmanualer. Med utgångspunkt i företagets kvalitetspolicy, beskriver
dessa hur arbetet skall utföras. Driftsmanualerna är till för att kunna läsa
och kontrollera om arbetet utförs på rätt sätt, menar en medarbetare. Hon
anser sig dock inte ha behov av detta, då hon arbetat länge i företaget.

Inom enheterna finns olika ansvarsgrupper, exempelvis budgetgrupper och
matgrupper. I varje grupp ansvarar ett antal personer för att de olika
funktionerna utförs på ett tillfredsställande sätt. För att utveckla
arbetsrutinerna hålls, enligt en av medarbetarna, s.k. husmöten. Ingen
skriftlig dokumentation förs över det som framkommer under dessa möten.

Medarbetarna uppfattar SIFO-undersökningarna som värdefulla i
kvalitetsarbetet, då de visar vilka svagheter som finns inom verksamheten
och på så sätt ger signaler om vad som behöver förbättras. Medarbetarna
uppger att resultaten av de senaste undersökningarna var mycket positiva.
Enligt en av medarbetarna var det meningen att förbättringsarbete skulle
komma igång med utgångspunkt i undersökningarna. Detta påbörjades
dock aldrig, utan lades på is i samband med att den dåvarande chefen sade
upp sig.

För de svagheter som visar sig i undersökningarna sätts stolpar upp. Dock
pågår inga organiserade projekt för förbättringsarbete, påpekar en
medarbetare. En annan medarbetare beskriver, att då en idé uppstår om hur
en arbetsrutin skulle kunna förändras, prövas den nya rutinen under en tid.
Uppföljning sker genom att de anställda hela tiden samtalar med varandra
och provar sig fram. Det dagliga arbetet handlar om utmaningar och
förändringar, även om det inte syns på papperet, menar hon. Om något
problem uppstår ordnas ett möte, där alla ges möjlighet att framföra sina
åsikter. Eventuella brister i arbetsrutinerna diskuteras och bearbetas, utan
att någon enskild person utpekas.

”Det finns väl alltid saker som kan förbättras. Vi får ta lite i taget. Vi
har ju fått en ny chef och vi får se vad som händer.”

Medarbetarna förklarar att de boende har relativt stort inflytande,
exempelvis över när de vill äta och vad de vill äta, så länge det inte har
någon medicinsk påverkan. Boenderåd hålls med jämna mellanrum för att
ge de boende möjlighet att medverka i kvalitetsarbetet. Dessutom ordnas
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anhörigträffar där boende, anhöriga, personal och enhetschef träffas och
informerar varandra om nuläge och framtid samt får möjlighet att diskutera
eventuella problem.

Det finns många olika idéer bland medarbetarna, som skulle kunna
utvecklas till något projekt eller utbyte med andra enheter inom företaget.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i någon organiserad form sker inte i
någon större utsträckning mellan enheterna, även om behovet finns där,
menar en medarbetare. En annan medarbetare beskriver ett tillfälle då
personal från olika enheter träffades för att diskutera hur arbetet fortlöper
på de olika enheterna. Ingen uppföljning skedde dock efter mötet, men hon
känner till att ledningen stödjer denna form av utvecklingsarbete. På en
annan enhet har utbyte skett med andra äldreboenden inom kommunen,
genom s.k. samverkansgrupper. I dessa grupper träffas tre personer - en
från varje boende samt enhetschef – för att diskutera och jämföra
verksamheterna samt stötta varandra.

En medarbetare har på eget initiativ startat anhörigträffar för att ge de
anhöriga möjligheten att diskutera frågor och funderingar som de har
gemensamt. Träffarna anordnas en gång per månad, där de anhöriga själva
får styra vad de vill samtala om.

5.3.3 Brister i kvalitetsarbetet

En av medarbetarna påpekar att tiden mellan utvärderingarna är för lång
och att utvärdering borde ske oftare. De flesta medarbetarna anger
uppföljning av förbättringsarbetet som obefintlig. Enligt en medarbetare,
utförs mätningar av de boendes situation en gång per månad, men
medarbetarna har aldrig fått möjlighet att ta del av resultaten. Hon menar
att de skickas vidare direkt till ledningen och att hon har påtalat att det vore
intressant för medarbetarna att se resultaten.

”Jag tycker att det vore väldigt intressant att se. De boende blir ju
äldre, de blir ju tyngre och personalen är densamma.”

En medarbetare säger att det är meningen att förbättringsarbete inom
enheten skall genomföras med utgångspunkt i resultaten av SIFO-
undersökningarna, men att det sällan slutförs.
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” Det har liksom inte blivit något slut ännu på något av det som
startats upp.”

Andra åsikter som framkommer rör personalfrågor:

”Det är personalrekrytering och folk som slutar och det är lite kaos
överallt.”

Någon anser att det har varit väldigt jobbigt under de senaste åren då
personalneddragningarna varit stora. Ledningen har dock lovat att mer
personal skall tillsättas och hon hoppas därför att det skall bli bättre. Hon
tillägger att detta är något som personalen själva har kämpat för att driva
igenom.

5.3.4 Framtida effektivare kvalitetsarbete

En av medarbetarna ser positivt på projektarbete och relaterar det till
sökandet av nya vägar. Om det skulle finnas projekt inom organisationen,
skulle hon vilja medverka i dessa. Hon anser att projekt som arbetsform
skulle kunna vara ett bra sätt att genomföra kvalitetsförbättringsarbete.
Projektarbete är intresseväckande, då det innebär att engagera sig i något
nytt, menar hon. Även de andra medarbetarna tror att
kvalitetsförbättringsarbete skulle kunna drivas i projektform och någon
föreslår att det skulle kunna gå att utveckla större projekt, tillsammans med
andra enheter, för att även få in nya influenser. Fördelen med att arbeta i
projektform är att man arbetar utifrån konkreta frågeställningar, anser
någon.

5.4 INTERVJU MED MEDLEM I ANHÖRIGFÖRENING

2000-05-23

Föreningen startades 1996 på initiativ av den intervjuade och har 70
medlemmar. Demensforskningen är välkänd inom den kommun där
föreningen finns. Syftet med föreningen är att stötta anhöriga och att ge
dessa en bättre kunskap om demens. Detta sker genom information och
föreläsningar om sjukdomen. Personal och anhöriga tillhör de största
målgrupperna. De anhöriga träffas i studiecirklar en gång per månad för att
möta andra i samma situation.
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Om någon anhörig har ett problem som denne vill ta upp, kan föreningen
hjälpa till, genom att bestämma träff med enheten och följa med på ett
samtal med personal och andra berörda. Även positiva saker försöker
förmedlas, tillägger hon. Hon tror att medias bild av privat vård är
överdriven och att det kan finnas andra orsaker som ligger bakom som
aldrig kommer fram.

”Man skall läsa det med öppna ögon, det som står i pressen. Det kan
lätt bli en höna av en fjäder.”

Det finns dock vissa frågor som är viktigt att ta fram i ljuset. Det har trots
allt kommit fram saker som inte är bra.

Den intervjuade har inte någon större erfarenhet av privat äldreomsorg.
Hon har tidigare periodvis haft kontakt med företaget och anger att hon
känt sig väl bemött. Hon är även bekant med personer som har sina
anhöriga, dementa på enheten och som har varit väldigt nöjda med servicen
där. Hon har enbart hört positiv kritik om äldreboendet.

Nyligen träffade hon enhetschefen för en av verksamheterna inom
företaget, för att diskutera hur samarbete skulle kunna ske i framtiden. Det
finns exempelvis planer på att genomföra studiecirklar för boende samt
information till boende och personal om vad föreningen står för och vad
den kan erbjuda. Hon upplevde samtalet med enhetschefen som positivt
och anser att denne har ambition och intresse att utveckla verksamheten.

Någon erfarenhet av SIFO-undersökningarna har hon inte, då hon inte har
medverkat i eller tagit del av någon undersökning. Kvalitet inom vården
innebär ett värdigt bemötande mot de boende som behöver vård. Detta
gäller såväl kroppslig, själslig som kulturell vård.
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6 ANALYS

6.1 HUR PÅVERKAR LEDNINGEN

KVALITETSUTVECKLINGSARBETET?

Kvalitet inom äldreomsorgen beskrivs av utvecklingschefen som det
mervärde de boende upplever av att ta emot tjänsten. Kotler et al (1999)
återger kvalitet på samma sätt, d.v.s. utifrån kundens upplevelser av
kvalitet. Vidare anser både enhetschefer och medarbetare att kvalitet
handlar om att alla berörda skall känna sig nöjda och trygga samt att
kvaliteten skall utformas individuellt. Detta kan relateras till Bergstrand
och Hermanssons (1999) resonemang om medverkande krafter för kvalitet
inom äldreomsorgen. De nämner att verksamheten skall präglas av respekt
för individens behov, integritet och trygghet. Såväl Bergstrand och
Hermansson (1999) som Westlund och Edvardsson (1998) påtalar vikten av
att tillfredsställa kundens behov utifrån individuella preferenser, d.v.s. att
tjänster är heterogena. Vidare anser enhetscheferna, liksom Bergstrand och
Hermanssons (1999), att kvalitet skall eftersträvas också för de anställda,
genom att ge dem förtroende och möjligheter att utveckla sina
arbetsuppgifter. En av medarbetarna påtalade vikten av ett stimulerande
arbete för att kunna uppnå kvalitet. Vi har fått uppfattningen att fokus i
kvalitetsutvecklingsarbetet läggs på funktionell kvalitet. Enligt Grönroos
(1990) är det till största delen den funktionella kvaliteten som avgör
kundens upplevelser. Vi tror att detta faktum stämmer väl överens just med
kvalitet inom vården.

Till skillnad från enhetscheferna talar inte Bergstrand och Hermansson
(1999) om anhörigas tillfredsställelse i kvalitetssammanhanget. Vi anser
dock att även anhöriga måste ges utrymme, då dessa är påverkas av de
boendes livskvalitet. I många fall är det de anhöriga som ifrågasätter
kvaliteten på äldrevården, varför ett framgångsrikt kvalitetsarbete även bör
grundas på deras åsikter. En medarbetare anser, i enlighet med Kotler et al
(1999), att kvalitet är att överträffa de boendes förväntningar. Enligt vår
uppfattning är alla inom företaget väl medvetna om vad kvalitet inom
vården innebär. Vidare anser vi att företaget strävar mot en god kvalitet för
såväl medarbetare, de boende som deras anhöriga.

Enhetscheferna beskriver sin roll inom verksamheten som att skapa rätt
attityder bland medarbetarna och att satsa långsiktigt på kvalitet. De måste
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se till att det finns möjligheter att erbjuda kvalitet. Såväl Kotler (1999) som
Bergstrand och Hermansson (1999) menar att kvalitet skall ses som en
långsiktig satsning. Vidare påstår de att ett engagerat ledarskap, där
företagets kultur sätter kunden i första rum, krävs för ett fungerande
kvalitetsarbete inom verksamheten.

Utvecklingschefen hävdar att företagets framgång ligger i att vara
kundorienterad. Han påpekar, liksom Bergstrand och Hermansson (1999),
att detta företagsekonomiska tänkande bidrar till effektivare
arbetsprocesser. De flesta medarbetarna samt enhetscheferna ser dock inte
de boende som kunder, utan snarare som tjänstemottagare vilket kan
relateras till Bergstrand och Hermanssons (1999) resonemang om att
kundbegreppet har varit svårt att ta till sig inom vården. Det som talar för
kundbegreppet är själva tänkandet, som ger kvalitetsarbetet en positiv
riktning. En medarbetare anger att kundbegreppet är kopplat till privat
verksamhet och att själva begreppet har en positiv klang. Vi anser att
enhetscheferna måste ta till sig kundbegreppet och arbeta för att förmedla
detta tänkande till medarbetarna. Att ha denna utgångspunkt skulle kunna
leda till ett effektivare kvalitetsarbete.

Enligt enhetscheferna och medarbetarna fungerar information och
kommunikation inom företaget bra, då organisationen är platt och
beslutsvägarna är korta. En platt organisation främjar enligt Edvardsson
och Thomasson (1989) ett effektivt kvalitetsarbete. Utvecklingschefen
anser att en fungerande kommunikation upprätthåller motivationen bland
medarbetarna. Genom en engagerad ledning som håller medarbetarna
ständigt informerade om vad som sker i organisationen, stärks
verksamheten, menar han. Trots att fungerande informationskanaler är
väsentliga, anser vi att det kan ligga en risk i att förlita sig för mycket på
dessa för att motivera medarbetarna. Kopplat till Argyris (1999) teorier om
lärande, anser vi att information ofta kan relateras till inlärning utan
återkoppling, om ingen uppföljning sker. Det är viktigt att kontrollera att
medarbetarna verkligen tar till sig och förstår den information som
ledningen förmedlar. Det finns en tendens till att information som metod
för att öka engagemang bland medarbetarna överskattas. Kommunikation
däremot leder i högre grad till återkopplad inlärning. Möjligheten finns att
kontrollera om meddelanden har uppfattats på rätt sätt samtidigt som båda
parter får en återkoppling på den information som förmedlats.

Utvecklingschefen påtalar brister i information och kommunikation inom
verksamheten och att detta är något som de försöker förbättra. Företagets
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satsningar på en väl fungerande kommunikation med alla intressenter, tyder
på en strävan mot vad Rollinson et al (1998) benämner quality
communication, d.v.s. att alla inblandade skall ha en aktiv roll i
kommunikationsprocessen. Såväl enhetschefer som medarbetare menar att
cheferna är engagerade och lyhörda för deras idéer. Bergstand och
Hermansson (1999) beskriver ledningens huvuduppgift som att organisera
kvalitetsutvecklingen, vilket skall ske i dialog med medarbetarna. Ännu en
gång understryks vikten av samarbete genom kommunikation.

Personalen betraktas av utvecklingschefen och enhetscheferna som
företagets viktigaste resurs. Det är därför av yttersta vikt att dessa är
motiverade och vill engagera sig i utvecklingsarbetet. Kotler et al (1999)
hävdar att kvalitetsarbetet kräver sådant engagemang från medarbetarnas
sida. En medarbetare anser att kompetensen skulle kunna höjas genom
vidare sjukvårdsutbildning. En hög kompetens är enligt Bergstrand och
Hermansson (1999) avgörande för organisationens framgång.
Enhetscheferna påtalar att motivationen kan upprätthållas bl.a. genom
bonusutdelning vid positiva resultat. Edvardsson och Thomasson (1989)
poängterar belöningens positiva påverkan på kvalitetsutvecklingen. En
enhetschef anser att medarbetarna skulle kunna motiveras genom att
tilldelas större ansvar i sina arbeten, vilket överensstämmer med Bergstrand
och Hermanssons (1999) syn på medarbetarnas möjligheter att utveckla
sina arbetsuppgifter. I motsats till enhetschefen ser en av medarbetarna det
breda ansvarsområdet, där såväl vård som matlagning och städning ingår,
som belastande. Vi håller med Bergstrand och Hermanssons (1999) om att
det bör finnas möjligheter att utvecklas i sina arbetsuppgifter. Risken är
dock att man likställer fler arbetsuppgifter med ökat ansvar, vilket istället
kan få en motsatt verkan på medarbetarnas motivation.

Enhetscheferna uppger att förmedlandet av kvalitetstänkandet till
organisationen bl.a. sker genom en TQM-utbildning. Genom TQM-
utbildningen sprids kvalitetstänkandet och bidrar till att kvalitet blir ett sätt
att leva, vilket Kotler et al (1999) beskriver som essentiellt. Vidare menar
Kotler et al (1999) att kvalitetstänkandet måste finnas med i varje aktivitet
inom organisationen. Medarbetarna bekräftar att TQM-utbildningen har lett
till ökad uppmärksamhet på kvalitet i det dagliga arbetet. Detta faktum ökar
möjligheterna att göra rätt från början, vilket Kotler et al (1999) beskriver
som total kvalitet. Utvecklingschefen utgår från samma resonemang som
Kotlers et al (1999), d.v.s. att felaktigt utförda tjänster kan leda till
oerhörda kostnader för företaget. Han anser att det är viktigt att
medarbetarna ser möjligheter att utvecklas inom företaget. En organisation
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som skapar möjlighet till personligt lärande och utveckling benämns, enligt
Bergman och Johansson (1994), en lärande organisation.

Att kvalitetsutbildningen har påverkat medarbetarnas värderingar och
tillmötesgående mot de äldre positivt, kan relateras till Argyris (1999)
återkopplade lärande. Det finns dock anledning att stärka det återkopplande
lärandet ytterligare genom kontinuerlig uppföljning. Många medarbetare
påpekade att uppföljningen bl.a. av TQM-utbildningen men även av
kvalitetsarbetet rent generellt, är undermålig. Kvalitetstänkandet sprids,
enligt en enhetschef, på operationell nivå också genom driftsmanualerna,
vilka medarbetarna utgår ifrån i sitt dagliga arbete. Enligt Bergstrand och
Hermansson (1999) krävs det hög kompetens bland de anställda för att
företaget skall kunna nå framgång. Att enhetscheferna inte har den
utbildning som företaget egentligen kräver, torde enligt vår mening kunna
betraktas som en svaghet. Det finns anledning att ifrågasätta hur det då är
möjligt att på ett bra sätt kunna leda utvecklingsarbetet.

Utvecklingschefen beskriver kvalitetsarbete utifrån det processtänkande
som han anser råda inom företaget. Genom att arbeta i processer säkerställs
olika delmål och därmed upptäcks lättare de negativa faktorer som kan
påverka arbetet. Det han beskriver kan liknas vid vad Westlund och
Edvardsson (1998) kallar ständiga förbättringar av processer och system.
Vi har reagerat över att processtänkandet inte är klart uttalat vare sig av
enhetschefer eller av medarbetare. Bergman och Klefsjö (1995) anser att
det är näst intill omöjligt att tala om förbättringar utan att ha ett
processtänkande inom organisationen. Vi kan se en antydan till att
tänkandet finns inom enheterna, genom uppdelningen i olika
ansvarsgrupper. Uppdelning av ansvar utgör en del av vad Bergman och
Klefsjö (1995) benämner processledning. Dock tror vi att det krävs en
betydligt större satsning på att utveckla detta processtänkande.

6.2 HUR ÄR KVALITETSARBETET UTFORMAT PÅ

OPERATIONELL NIVÅ?

Enligt Anthony och Govindarajan (1998) ligger kvalitetsmätningen till
grund för kvalitetsarbetet. SIFO-mätningarna utgör underlag för
kvalitetsarbetet i företaget. Enhetscheferna förklarar att SIFO-
undersökningarna även används som uppföljning av föregående års
kvalitetsarbete. Alla intervjuade påtalar fördelen med att ett utomstående
part genomför mätningarna. Vi vill påstå att detta är en förutsättning, då
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mätningarna är grunden i allt kvalitetsarbete. Om mätningarna skulle färgas
av företagets bild av sig själva, skulle också kvalitetsarbetet och därmed
tjänsteutvecklingen bli bristande. Enligt vår mening är det felaktigt att
betrakta SIFO-undersökningarna som en uppföljning av
kvalitetsutvecklingsarbetet. Dessa undersökningarna visar hur kunder och
medarbetare upplever kvaliteten i företaget, men inte hur det operativa
kvalitetsutvecklingsarbetet har fungerat. Med andra ord sker utvärdering av
kvaliteten men dessvärre inte av kvalitetsarbetet.

Vidare menar Anthony och Govindarajan (1998) att specifika mål måste
sättas upp innan kvalitetsmätningarna utförs. Vi har fått uppfattningen att
inga mätbara mål exixterar inom någon av enheterna. Utvecklingschefen
menar att det bör finnas ett visst utrymme för att göra fel, så länge inte
samma fel upprepas gång på gång. Westlund och Edvardsson (1998) skiljer
på nivåmål och nollfelsmål. Enligt en medarbetare är kvalitetsmålet att de
boende skall må bra, vilket vi uppfattar som ett mycket otydligt mål. I linje
med Edvardsson och Thomasson (1989) anser vi att det inte räcker att
arbeta med en kvalitetspolicy som går ut på att ge högsta möjliga kvalitet,
då detta är väldigt oklart. Med tanke på att ledningen tillåter medarbetarna
att göra fel, torde nivåmål vara lämpliga att sätta upp för varje enhet. Vi
anser att målformuleringen är en nödvändighet som utgångspunkt i
kvalitetsutvecklingsarbetet.

Enligt utvecklingschefen grundas allt operationellt kvalitetsarbete på
driftsmanualerna. Uppföljning sker sedan genom SIFO-undersökningarna
samt via internrevisionen och möten med kommunen. Medarbetarna anger
dock att de inte har tagit del av någon sådan uppföljning. Här tycks därmed
en svaghet finnas i kvalitetsarbetet. Enligt en medarbetare organiseras
kvalitetsarbetet genom att sätta upp stolpar för de svagheter som visar sig i
mätningarna. Dock har hon ingen förklaring till hur arbetet sedan
fortskrider. En annan medarbetare förklarar att kvalitetsarbetet går ut på att
pröva sig fram. Uppföljning består enbart av diskussioner. Ytterligare en
medarbetare anger att förändringar sker hela tiden utan att detta
dokumenteras. Ovanstående tyder på att stor del av
kvalitetsutvecklingsarbetet består av ostrukturerade, informella
diskussioner mellan medarbetarna. En viktig följdsats av detta är att inget
organiserat kvalitetsutvecklingsarbete existerar.

Kvalitetsarbete bör ske som en process, enligt en enhetschef samt en av
medarbetarna. Inom enheterna finns olika ansvarsgrupper, vilka kan
kopplas till Bergman och Klefsjös (1995) funktionella processer.
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Legat (i Zink, 1997) beskriver processen som en värdekedja. Genom att
dela in arbetet i olika funktioner eller processer, tror vi att kvaliteten i
tjänsten kan förstärkas. Detta relaterar Kotler (1999) till kaizen, vilket han
anser vara en viktig del av kvalitetstänkandet. Även Bergstrand och
Hermanssom (1999) talar om detta och menar att ständiga förbättringar
krävs för att skapa konkurrenskraft.

De boende har ett väldigt stort inflytande, bl.a. genom veckoråd och
matråd, menar utvecklingschefen. De boende betraktas som de viktigaste
partners företaget har. Vi har fått uppfattningen att företaget strävar efter att
bygga sin kvalitetsstrategi på vad Kotler (1999) benämner Total Customer
Satisfaction. Bergstrand och Hermansson (1999) påtalar vikten av att
samverka med externa intressenter. Dock nämns ej samverkan med
anhöriga, vilket utvecklingschefen anser vara en väsentlig del av
kvalitetsförbättringsarbetet lika väl som samverkan med hälso- och
sjukvård. Företaget satsar på bra relationer med externa intressenter, enligt
medlemmen i anhörigföreningen. Hon har haft kontakt med en av
enheterna för att diskutera samarbetet och anser att intresse finns för att
samverka.

Kunskaper och erfarenheter sprids mellan olika enheter bl.a.via en TQM-
databas. För vidareutveckling inom verksamheten krävs, enligt Bergstrand
och Hermansson (1999), att jämförelser görs med de som är bäst på en viss
process. Detta påpekas även av Bergman och Klefsjö (1995) som menar att
jämförelser mellan olika avdelningar kan vara nyttigt för att få ny
inspiration till den egna verksamheten. Att söka inspiration utanför den
egna enheten torde enligt vår mening leda till både ökad motivation och
snabbare processutveckling. Om en bra arbetsrutin uppmärksammas i en
annan enhet, torde det vara relativt enkelt att anpassa denna till den egna
verksamhetens förutsättningar.

6.3 VILKA BRISTER FINNS I KVALITETSARBETET I

NULÄGET?

Problemen i kvalitetsarbetet ligger, enligt enhetscheferna, i att det inte finns
något konkret tillvägagångssätt för att driva arbetet. Förbättringsarbetet
startas upp men når aldrig sitt mål, enligt en medarbetare. Enligt
utvecklingschefen pågår en mängd projekt för förbättringsarbete inom
enheterna. Det är tydligt att enhetscheferna inte har kunskap om projekt
som arbetsform, då de påtalar att inget tillvägagångssätt finns för att driva
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arbetet. Bergstrand och Hermansson (1999) understryker att tydliga mål
och uppföljning från ledningen är förutsättningar för ett framgångsrikt
kvalitetsarbete. Bergstrand och Hermansson (1999) påtalar vidare att
medarbetarna måste få chansen att mäta och analysera fakta för att kunna
tillfredsställa kundernas behov. Dock anser sig många av medarbetarna inte
ha fått möjlighet att ta del av resultat av några mätningar. Det är uppenbart
att medarbetarna i detta fall upplever informationen som undermålig. Vi
tror emellertid att det är något som medarbetarna skulle kunna påverka, då
ledningen är medveten om att bristande information råder och arbetar för
att förbättra den.

När vi upplyser utvecklingschefen om att inga projekt finns inom de
enheter vi studerar, svarar han, att det är enhetschefernas ansvar att
organisera förbättringsprojekt och att han förväntar sig att detta sker. Legat
(i Zink, 1997) menar att kvaliteten i ledningsprocessen är väsentlig och
avgör kvaliteten i hela organisationen. Vi anser att det finns anledning att
fundera över kvaliteten i ledningens processer. Bergman och Klefsjö
(1995) menar att ledningen måste agera utifrån företagets kvalitetspolicy
och veta vad den vill uppnå med kvalitetsarbetet. Ifall detta inte sker,
kommer inte heller övriga medarbetare ta kvalitetsarbetet på allvar.
Antagligen kan brister i ledningsprocessen bero på de många chefsbyten
som skett, vilket har lett till att ingen kontinuitet har kunnat skapats. Det
torde därför vara väsentligt att lägga stor kraft på att motivera
enhetscheferna att stanna. En annan orsak till att processerna har visat på
brister är troligen att verksamheterna är relativt nya. Inom företaget är alla
medvetna om att kvalitetsutvecklingsarbete måste ses som ett långsiktigt
arbete. Långsiktigt arbete baseras i sin tur på kontinuitet, vilket för
närvarande inte finns i ledningen av enheterna. Därför finns heller inget
fungerande kvalitetsutvecklingsarbete.

Vi har inte fått någon konkret beskrivning, varken av utvecklingschefen
eller av övriga medarbetare, av hur uppföljningen går till inom enheterna.
Andersen et al (1994) uppger att bristfällig eller rent obefintlig uppföljning
är en av de största fallgroparna i kvalitetsarbetet. Vår uppfattning är att det
överhuvudtaget råder bristande förståelse för och kunskap om
uppföljningens syfte och hur viktig den är för kvalitetsarbetet. Genom att
hela tiden utvärdera de förbättringsarbeten som utförs, förbättras även de
metoder som används för kvalitetsutveckling. Om enheterna skulle
genomföra kontinuerligt förbättringsarbete samt uppföljning av detta,
skulle de så småningom utveckla en effektiv metod för kvalitetsutveckling.
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Stor del av kvalitetsarbetet bör därför bygga just på uppföljningen, vilken i
dagsläget är mycket bristfällig.

6.4 HUR SKULLE KVALITETSARBETET KUNNA

UTFORMAS PÅ ETT EFFEKTIVARE SÄTT?

Enhetscheferna tror inte att det är någon svårighet att utarbeta en plan för
hur förbättringsarbetet skulle kunna gå till. En av dem menar att
projektarbete skulle vara ett bra sätt att genomföra
kvalitetsförbättringsarbetet. Anderson och Larsson (i Lundin & Midler,
1998) påpekar att projekt som arbetsform ofta används för förnyelse inom
organisationer. Enligt Ögård och Gallstad (1994) betraktas projektformen
som den mest effektiva metoden för att genomföra förändringar eller lösa
problem. Engwall samt Packendorff ( i Anderson & Larsson, 1998 i Lundin
och Middler, 1998) hävdar att projektarbete är ett bra sätt att nå effektivitet
i arbetet gällande planering, kontroll, genomförande och utvärdering.
Lundin och Midler (1998) relaterar projektarbete till Argyris (1999)
återkopplade inlärning då båda främjar organisatoriskt lärande genom såväl
målorientering som problembasering. Projektformen tycks härmed vara en
vanlig och effektiv metod för att genomdriva utvecklingsarbete.
Utvecklingschefen menar att ett flertal förbättringsprojekt redan drivs ute
på enheterna, vilket som tidigare nämnts inte är fallet inom de enheter vi
studerar.

Utvecklingschefen påpekar att det skall vara enkelt för medarbetarna att
jobba med projekt. Huvudsakligen skall det ha ett tydligt mål,
avgränsningar och uppföljning. Vi håller med utvecklingschefen om att det
skall vara lätt att arbeta i projekt. Genom att introducera projektarbete i
form av enkla metoder, såsom Raos et al (1996) sjustegsmetod,Westlund
och Edvardssons (1998) kvalitetsplan eller Demings PDCA-cykel, får
medarbetarna en överskådlig bild av hur ett projekt kan genomföras samt
vilka huvudpunkter det består av. De huvudpunkter som skall finnas i ett
projekt är i enlighet med ovanstående metoder att sätta upp mätbara mål,
mäta nuläget, beskriva företagets processer, identifiera orsaker till problem,
välja och implementera en lösning. Slutligen mäter man utfallet, utvärderar
och summerar lärdomar. Detta beskriver huvudsakligen hur
utvecklingschefen anser att projekt bör kunna drivas.

Medarbetarna uppfattar kvalitetsutvecklingsarbete i projektform som
positivt. Någon påpekar att projektarbete är intresseväckande då det
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handlar om att förnya samt att konkreta frågeställningar tilldelas
medlemmarna. Enligt Sahlin (1996) behöver förnyelse inte ske som
processer eller kontinuerlig utveckling utan kan vara en engångsuppgift i
form av ett projekt, som bidrar till förändring av rutiner. En medarbetare
anser att större projekt skulle kunna genomdrivas tillsammans med andra
enheter, för att på så sätt få tillgång till andra idéer och få nya influenser.
En av enhetscheferna har föreslagit möten mellan enhetscheferna för att på
så sätt kunna hjälpa varandra genom att diskutera olika svårigheter. Som
Bergman och Johansson (1994) påpekar, går en offensiv
kvalitetsutveckling i första hand ut på att utnyttja de kunskaper som finns
inom företaget. Genom att byta erfarenheter och kunskaper mellan
enheterna skulle denna möjlighet kunna tillvaratas. Marttala och Karlsson
(2000) nämner att en projektgrupp lämpligast sammansätts av en grupp av
personer med olika idéer och kunskaper för att åstadkomma en kreativ
arbetsprocess. Genom att involvera personer från olika enheter i ett
gemensamt projekt, tror vi att det organisatoriska lärandet samt
processtänkandet skulle kunna stärkas.

En enhetschef upplever att stämningen är god bland medarbetarna och att
de utgör ett bra team. Enligt Bergstrand och Hermansson (1999) är det
betydelsefullt att personalen har gemensamma värderingar och att
arbetsgrupperna är rätt utformade. Vi menar att det finns goda
förutsättningar inom enheterna för att driva projektarbete, då medarbetarna
tycks trivas och vara motiverade till detta.

Ett problem som enhetscheferna uttalar är att kvalitetsarbetet kommer av
sig före och under sommaren, då mycket av deras tid går åt till att hitta
lämpliga vikarier inför sommaren. Under sommaren sker automatiskt ett
avbrott i kvalitetsarbetet, då de ordinarie medarbetarna har semester. Vi vill
dock understryka vikten av att vikarierna delar företagets värderingar om
kvalitet. Då varje anställd, enligt Anthony och Govindarajan (1998), hålls
ansvarig för det arbete de utför och utgör sin egen kvalitetskontrollant,
anser vi att det är viktigt att de är väl medvetna om vad kvalitet står för
inom företaget. Detta är väsentligt då vikarier utgör nästan en tredjedel av
alla medarbetare. Vi tror att en viss del av problemet med kvalitetsarbetet
under sommaren ligger i att det inte finns någon struktur för hur
kvalitetsutvecklingsarbetet skall drivas. Vikarierna, som kommer utifrån
och troligen har en annan syn på verksamheten, torde kunna bidra med nya
idéer i kvalitetsarbetet, vilket skulle kunna tillvaratas och användas i
förbättringsarbetet. Även om semesterperioden innebär ett avbrott, anser vi
att den medför möjligheter som enheterna bör ta vara på.
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Ytterligare ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet som nämns av två enhetschefer,
är användandet av blädderblock i personalrummet. Där skall svagheter som
finns inom verksamheten skrivas ner, varefter personalen kan skriva sina
åsikter om eventuella åtgärder. Bergman och Klefsjö (1995) beskriver
fiskbensdiagram, vilket liknar den metod som enhetscheferna redogör för.
Vi tycker att deras metod utgör en bra förutsättning för att ta reda på
orsaker till de problem eller svagheter som finns. Vi anser också att
fiskbensdiagrammet skulle kunna vara ett passande verktyg att utgå från för
att överhuvudtaget utveckla en struktur för hur kvalitetsarbetet skall drivas.
Med hjälp av denna metod och med liknande punkter som Bergman och
Klefsjö (1995) utgår ifrån, spåras anledningarna till varför kvalitetsarbetet
inte fungerar på ett tillfredställande sätt.

För att kunna driva förbättringsarbete i projektform behövs en effektiv
projektstyrning, vilket enligt Andersen et al (1994) består av att organisera,
planera och följa upp på enklast möjliga sätt. Vidare skall
problemställningar vara förankrade i företagets långsiktiga utveckling. I
planeringen är det väsentligt att alla projektmedlemmar deltar för att planen
skall kunna utvecklas till ett aktivt instrument för styrningen. Planeringen
skall, enligt Andersen et al (1994) delas upp i två nivåer – vad som skall
uppnås samt hur detta skall uppnås. Vår åsikt är att denna indelning är en
förutsättning för ett lyckat projektarbete. Projektet skall delas in i flera
delmål, s.k. milstolpar. Som ett exempel på hur planeringen kan ske, har vi
tagit upp ett antal frågor som Marttala och Karlsson (2000) anser bör ingå i
ett planeringsmöte. Ögård och Gallstad (1994) menar att organisationen
skall vara liten för att behålla flexibilitet. Vi tror att en liten
projektorganisation är väsentlig för att projekt skall kunna drivas inom
enheterna, då arbetet inom vården kräver hög flexibilitet.

Ögård och Gallstad (1994) beskriver projektledarens roll som att leda
organisering och planering av arbetet. Vidare skall denne ha förmågan att
inspirera och motivera medarbetarna. Det är viktigt att projektledaren får
möjlighet att utbilda sig i projektledning, menar de. Som det ser ut i nuläget
tror vi inte att det finns några möjligheter att driva projektarbete, då ingen
utbildning i projektledning har genomförts. Därför torde det första steget i
kvalitetsutvecklingsarbetet vara att inom varje enhet utse och utbilda en
person till projektledare.

De enheter vi har undersökt för inte någon dokumentation över sitt
kvalitetsarbete. Andersen et al (1994) menar att en förutsättning för att
projektarbete skall fungera väl, är fungerande administrativa rutiner såsom
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hantering av information och projektdokumentation. Dokumentationen
skall, enligt Andersen et al (1994) innehålla beskrivning av mål och
resultat, milstolpeplaner, ansvarskort, utvärdering av delfaser samt av hela
projektet.

Andersen et al (1994) påpekar att uppföljning utgör en viktig del av
projektarbete, varför underlag för uppföljningen skall utarbetas redan under
planeringsstadiet. En vanlig fallgrop i samband med projektarbete är, enligt
Andersen et al (1994), bristande förståelse för uppföljningen samt att ingen
fastställd, formaliserad kommunikation finns mellan projektledaren och
projektmedlemmarna. Bristande uppföljning är ett av de största problemen
inom enheterna idag, varför framtida projektledare måste lägga stor vikt vid
denna i kvalitetsutvecklingsprojekten.

Slutligen vill påpeka att alla de metoder för kvalitetsutveckling som har
nämnts i teoridelen på ett eller annat sätt kan utnyttjas genom att integreras
i det framtida kvalitetsarbetet. Vidare anser vi att ett genomtänkt och
noggrant planerat projektarbete bör vara det mest effektiva verktyget för
kvalitetsutveckling. Ett projektarbete kan användas för att åtgärda ett
specifikt problem, medan kvalitetscirklar är lämpliga för att upprätthålla
kontinuerliga processer och lärande inom organisationen.
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7 SLUTSATSER
Vår studie visar att kvalitetsutvecklingsarbete påverkas av ledningens
förmåga att med utgångspunkt i TQM sprida processtänkandet inom
organisationen. Vidare måste kundbegreppet ligga till grund för att kunna
erbjuda tjänstekvalitet samt för att uppnå effektivitet i arbetet. Vi anser att
såväl processtänkandet som kundbegreppet bör stärkas inom företaget.
Kvalitetsarbete och ledningens processer måste baseras på kontinuitet och
långsiktighet, vilket för närvarande brister inom enheterna.

I organisationen råder korta beslutsvägar, vilket torde vara en bra
förutsättning för väl fungerande information och kommunikation och
därmed för ett effektivt kvalitetsutvecklingsarbete. Dock är informationen
och kommunikationen otillräcklig i dagsläget och måste förstärkas.
Medarbetarna anser sig inte få ta del av de kvalitetsuppföljningar som
genomförs inom företaget. Att medarbetarna ges möjlighet att mäta och
analysera information angående kvaliteten är en nödvändighet för att
förbättringar skall kunna ske.

Enhetschefernas engagemang i kvalitetsutvecklingen är avgörande för att
medarbetarna skall ta kvalitetsarbetet på allvar. Arbetet med att förbättra
kvaliteten skall organiseras gemensamt. Då medarbetarna ses som
företagets viktigaste resurs är det viktigt att dessa är motiverade och
engagerade i utvecklingsarbetet. För att motivera medarbetarna måste de
ges möjligheter till personlig utveckling genom utbildning och ökat ansvar.
En effektiv kvalitetsutveckling handlar om att utnyttja och tillvarata de
kunskaper och erfarenheter som finns inom företaget. Genom att jämföra
rutiner skapas ny inspiration i den egna verksamheten, vilket i sin tur
främjar ökad motivation och lärande samt leder till förbättrade processer.

SIFO-mätningarna utgör ett bra underlag att utgå från i kvalitetsarbetet. Vår
studie har dock visat att inget strukturerat kvalitetsutvecklingsarbete pågår
inom enheterna. Uppföljning sker av hur kvaliteten upplevs men inte av det
arbete som utförs för att höja kvaliteten. Mätbara mål måste sättas upp för
kvalitetsarbetet. Enhetscheferna måste fokusera på att utveckla formella
strukturer för hur kvalitetsarbete skall drivas. Vi anser att
kvalitetsutvecklingsarbetet på ett enkelt sätt skulle kunna organiseras i
projektform och att det är viktigt att eftersträva flexibilitet i arbetet. Första
steget i utformningen av en struktur för kvalitetsutvecklingsarbetet, är att
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utse någon som skall ansvara för arbetet samt att denne får utbildning i
projektledning.

Enligt vår uppfattning råder en klar medvetenhet om vad kvalitet inom
vården innebär. Företaget strävar efter en god kvalitet för såväl
medarbetare, boende som anhöriga. Goda grundförutsättningar för
kvalitetsarbete finns, problemet ligger i att dessa inte vidareutvecklas. Vi
anser att det finns anledning att fundera över kvaliteten i
ledningsprocesserna. Den grundläggande orsaken till att kvalitetsarbetet
inte fungerar, beror enligt vår mening, helt enkelt på dålig kontinuitet i
dessa, vilket i sin tur beror på en hög personalomsättning, främst bland
enhetscheferna. Om kvaliteten inte finns i ledningens arbete kommer inte
heller övriga medarbetare ta kvalitetsarbetet på allvar.

Gällande förslag på fortsatt forskning anser vi, att då kritiken mot privat
äldreomsorg är ett hett ämne i samhället idag, vore det intressant att
undersöka eventuella skillnader i kvalitet och kvalitetsarbete mellan privat
och kommunal äldreomsorg. Vidare är det lämpligt att undersöka
vårdtagarnas syn på kvaliteten inom vården, vilket skulle ge en förståelse
för hur kvaliteten egentligen upplevs och vad vårdtagaren betraktar som
kvalitet. Vi tror att detta skulle öka validiteten i en studie av tjänstekvalitet
inom äldreomsorgen, då vårdtagarnas svar troligen är mindre tillrättalagda
än de svar som erhålls från företaget och de anställda, inte minst med tanke
på att företaget befinner sig i en mycket utsatt bransch. Vidare tycker vi att
det vore spännande om någon i framtiden vill följa upp vår studie för att
undersöka om någon struktur har utarbetats för kvalitetsutvecklingsarbetet
samt hur arbetet fungerar.
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Bilaga 1

INTERVJUFRÅGOR TILL UTVECKLINGSCHEFEN

- Berätta om din bakgrund (utbildning mm).
- Hur länge har du arbetat för företaget?
- Har du erfarenhet från någon annan organisation inom äldreomsorgen?
- Anser du att det finns skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden? (För-

och nackdelar med respektive sektor?)

Organisationsbeskrivning:
-    Organisationsbeskrivning (antal anställda? Omsättning? mm)
-     Personalpolicy: Vilken syn har man på personalens roll i organisationen?
- Vilken personalomsättning har ni?
- Hur ser företagskulturen ut?
- Hur fungerar information och kommunikation och samarbete (team) inom företaget?
-     Vilka externa intressenter finns? Hur ser samarbetet ut? Vilka är konkurrenterna?
-     Använder ni er av benchmarking i ert kvalitetsarbete?

Utbildning:
- Har du fått något utbildning genom företaget?
- Vilka ämnen har behandlats?
- Vilka möjligheter har utbildningen givit att driva förbättringsarbete?
- Har du fått någon utbildning i projektledning?
- Vilka kurser/utbildningar finns för personalen?
- Vilka kompetenskrav ställs på enhetscheferna/övriga anställda?

SIFO-undersökningar:
- Hur uppfattar du SIFO-undersökningarna?
- Vad ger undersökningarna?
- Hur arbetar ni med att utföra förbättringar?
- Hur genomförs utvärdering/uppföljning av undersökningarna?

Kvalitet:
- Vad innebär kvalitet inom vården?
- Hur ser ledningens kvalitetsarbete ut?
- Hur bryts kvalitetsmålen ner på operationell nivå?
- Vilka kvalitetsmål har ni?
- Vilket ansvar har du som utvecklingschef gällande kvalitetsarbetet inom

verksamheten?
- Hur får du de enhetschefer och övriga anställda att engagera sig i

kvalitetsutvecklingen?
- Hur tar man tillvara de anställdas idéer om förbättringar?
- Vilka metoder använder ni för att driva kvalitetsarbete?
- Hur mäter ni/följer ni upp ert kvalitetsarbete? (Ledningsnivå/operationell nivå)
- Vad innebär processer för kvalitetsarbetet?
- Vilket medinflytande har de boende i förbättringsarbetet?
- Vad innebär kundorientering för organisationen?
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- Uppfattar ni er själva som kundorienterade?
- Hur påverkar TQM-filosofin personalen?
- Finns något generellt kvalitetssäkringssystem som motsvarar ISO 9000 inom

branschen? Borde det finnas?

Projekt:
- Hur vill du beskriva projektarbete? Vilka metoder använder ni?
- Har du erfarenhet av projektarbete?
- Anser du att det är möjligt att driva förbättringsarbete i form av projekt?
- Vilken vikt läggs vid uppföljningen?

INTERVJUFRÅGOR TILL ENHETSCHEFERNA

- Berätta om din bakgrund (utbildning mm).
- Hur länge har du arbetat för företaget?
- Har du erfarenhet från någon annan organisation inom äldreomsorgen?
- Anser du att det finns skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden? (För-

och nackdelar med respektive sektor?)

Organisationsbeskrivning:
-     Enhetsbeskrivning (antal anställda mm)
-     Personalpolicy: Vilken syn har man på personalens roll i organisationen?
- Vilken personalomsättning har ni?
- Hur ser företagskulturen ut?
- Hur fungerar information och kommunikation och samarbete (team) inom företaget?
-    Vilka externa intressenter finns? Hur ser samarbetet ut?
-    Använder ni er av benchmarking i ert kvalitetsarbete?

Utbildning:
- Har du fått något utbildning genom företaget?
- Vilka ämnen har behandlats?
- Vilka möjligheter har utbildningen givit att driva förbättringsarbete?
- Har du fått någon utbildning i projektledning?
- Vilka kurser/utbildningar finns för personalen?

SIFO-undersökningar:
- Hur uppfattar du SIFO-undersökningarna?
- Vad ger undersökningarna?
- Hur arbetar ni med att utföra förbättringar?
- Hur genomförs utvärdering/uppföljning av undersökningarna?

Kvalitet:
- Vad innebär kvalitet inom vården?
- Hur ser ledningens kvalitetsarbete ut?
- Vilka kvalitetsmål har ni?
- Vilket ansvar har du som enhetschef gällande kvalitetsarbetet inom verksamheten?
- Hur får du enhetschefer och övriga anställda att engagera sig i

kvalitetsutvecklingen?
- Hur tar man tillvara de anställdas idéer om förbättringar?
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- Vilka metoder använder ni för att driva kvalitetsarbete?
- Hur mäter ni/följer ni upp ert kvalitetsarbete?
- Vad innebär processer för kvalitetsarbete?
- Vilket medinflytande har de boende i förbättringsarbetet?
- Vad innebär kundorientering för organisationen?
- Uppfattar ni er själva som kundorienterade?
- Hur påverkar TQM-filosofin personalen?

Projekt:
- Har du erfarenhet av projektarbete?
- Hur vill du beskriva projektarbete? Vilka metoder använder ni?
- Anser du att det är möjligt att driva förbättringsarbete i form av projekt?

INTERVJUFRÅGOR TILL MEDARBETARNA

- Berätta om din bakgrund (utbildning mm).
- Hur länge har du arbetat för företaget?
- Har du erfarenhet från någon annan organisation inom äldreomsorgen?
- Anser du att det finns skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden? (För-

och nackdelar med respektive sektor?)
- Hur fungerar information och kommunikation och samarbete (team) inom företaget?

Utbildning:
- Har du fått något utbildning inom företaget?
- Vilka områden har behandlats?
- Vilka möjligheter har utbildningen givit att driva förbättringsarbete?
- Har du fått någon utbildning i projektarbete?

SIFO-undersökningar:
- Hur uppfattar du SIFO-undersökningarna?
- Vad ger undersökningarna?
- Hur arbetar ni med att utföra förbättringar?
- Hur genomförs utvärdering/uppföljning av undersökningarna?

Kvalitet:
- Vad innebär kvalitet inom vården?
- Vilka kvalitetsmål har ni?
- Hur tas era idéer om förbättringar tillvara inom organisationen?
- Vilka metoder använder ni för att driva kvalitetsarbete?
- Hur mäter ni/följer ni upp ert kvalitetsarbete?
- Vilket medinflytande har de boende i förbättringsarbetet?
- Uppfattar ni er själva som kundorienterade?
- Hur påverkar TQM-filosofin er medarbetare?

Projekt:
- Har du erfarenhet av projektarbete?
- Hur vill du beskriva projektarbete?
- Anser du att det är möjligt att driva förbättringsarbete i form av projekt?
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INTERVJUFRÅGOR TILL MEDLEM UR ANHÖRIGFÖRENING

- Vad är föreningens syfte?
- Hur länge har du varit engagerad i föreningen?
- Har du någon erfarenhet från arbete inom äldreomsorg?
- Anser du att det finns skillnader mellan privata och kommunala äldreboenden? (För

och nackdelar med respektive sektor?)

SIFO-undersökningar:
- Känner du till SIFO-undersökningarna som företaget genomför årligen?
- Hur uppfattar du dessa undersökningar?
- Vad ger undersökningarna?

Kvalitet:
- Vad innebär kvalitet inom vården?
- Vad anser du om medias bild av privat äldrevård?
- Vad anser du om företagets kvalitetsarbete?
- Informeras föreningen om företagets kvalitetsarbete?
- Hur ser samarbetet ut mellan föreningen och företaget?
- Tar företaget tillvara föreningens idéer om förbättringar?
- Vilket medinflytande har de boende i kvalitetsarbetet?
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Bilaga 2
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Bilaga 3


