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Sammanfattning 

Inledning 
En välsmakande och hygieniskt säker mat är viktig för patientens medicinska behandling och 

välbefinnande. Det ligger i sakens natur att man som patient ofta är svag eller nedsatt och 

därmed extra känslig för infektioner. Livsmedelshygien är på ett sjukhus en fråga om patient-

säkerhet med temperaturen som den enskilt viktigaste faktorn. Brickdukning har som system 

för att distribuera maten inom ett sjukhus många fördelar men en nackdel är svårigheten att 

upprätthålla rätt temperatur. Mätningar på det studerade sjukhuset visade stora variationer och 

betydande avvikelser från tillåtna temperaturer, varför ett förbättringsprojekt genomfördes för 

att förbättra och stabilisera temperaturerna. 

Syfte 
Förbättringsarbetet studerades med syfte att beskriva de fenomen som den involverade perso-

nalen upplevt vara betydelsefulla för förbättringsarbetets resultat och hur patienternas upple-

velse av maten förändrades under tiden för förbättringsarbetet. Syftet med förbättringsarbetet 

var att uppnå en stabil process med korrekta temperaturer. 

Metod 
Förbättringsarbetet genomfördes med PDSA-modellen som övergripande teori och metod. 

Studien utfördes som en deskriptiv fallstudie med induktiv ansats med deduktiva inslag. Fo-

kusgruppsintervju och enkäter användes för datainsamling. Kvalitativ innehållsanalys och 

deskriptiv statistik användes som metoder vid analys. 

Resultat 
Förbättringsarbetet resulterade i betydande temperaturförbättringar, en stabil process med 

eftersträvade målvärden uppnåddes. Dock förändrades inriktning och mål för förbättringen 

under projekttiden, de ursprungliga målen uppnåddes ej till fullo. Förbättringarna minskade 

risken för matförgiftning bland patienterna. Studien visade att fenomen som i hög grad ligger 

inom mikrosystemets inflytande varit betydelsefulla. Dessa sammanfattades i fyra kategorier: 

Resursanvändning, Interaktion och kommunikation, Förändringsförmåga samt Delaktig-

het/engagemang.  

Slutsats 
Ett sjukhus med brickdukningssystem kan uppnå betydande förbättringar i mattemperaturen 

med hjälp av strukturerat förbättringsarbete. Förändringens resultat påverkades främst av fe-

nomen som finns beskrivna i litteraturen sedan tidigare. Framtida studier kan med fördel 

kombinera induktiva, kvalitativa ansatser med deduktiva jämförelser med fenomen som finns 

beskrivna i litteraturen. 

 

Nyckelord: Livsmedelshygien, kvalitetsförbättring, förändring, framgångsfaktorer, sjukhus-

mat 

 



 

 

Summary 
 

Right food temperature 
A case study on an improvement project at a hospital with meal 

tray distribution system 

Introduction 
Tasty and hygienically safe food is essential to the treatment and comfort of the patient. Pa-

tients are commonly weak or impaired and more vulnerable to infections. Food hygiene is a 

matter of patient safety in hospitals where food temperature is the single most important fac-

tor. Meal tray as food distribution system in hospitals offers many advantages but one disad-

vantage is its ability to maintain proper temperature of the food. Measurements at the studied 

hospital display substantial variations and significant deviations from acceptable tempera-

tures. Hence, an improvement project was completed in order to improve and stabilize tem-

peratures. 

Purpose 
The improvement project was studied in order to describe what phenomena was important to 

the success for the improvement, according to staff involved and also how patients experience 

of the food. The aim of the improvement project was to achieve a stable process with proper 

food temperatures.  

Methods 
The quality improvement completed with the PDSA improvement model as overarching theo-

ry and method The study was conducted as a descriptive case study with an inductive ap-

proach and deductive ingredients. Focus group interview and questionnaires was used for data 

collection. Qualitative content analysis an descriptive statistics was used for analysis of data. 

Results 
The improvement project resulted in substantially temperature improvement, a stable process 

with desired temperatures was achieved. Yet the focus and the aims for the improvement were 

adjusted under the project period, the original aims were not achieved completely. The im-

proved temperatures decreased the risk for patients getting infected with food poisoning. The 

study displayed phenomena that to a great extent are within the influence of the microsystem, 

as important for the success of the improvement. These where summarized in four categories: 

Utilization of resources, Interaction and communication, Improvement capability and Partici-

pation/involvement. 

Conclusions 
A hospital with meal tray distribution system can achieve substantial improvements in food 

temperature using structured improvement methods. The results of the changes were mainly 

affected by phenomena that already are described in the quality improvement litterature. Fu-

ture studies may combine inductive, qualitative approaches with deductive comparisons to 

phenomena described in literature. 

 

Keywords: Food-hygiene, quality improvement, change, success factors, hospital food 
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Inledning 

Bakgrund 

Matens betydelse i hälso- och sjukvården 

Maten är viktig, inte bara för patientens välbefinnande och livsglädje, utan även för en fram-

gångsrik och säker behandling av patienten. Att patienten får rätt näring är lika viktigt som 

läkemedel och andra behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 2011). En positiv måltidsupple-

velse där maten är välsmakande och serveras på ett tilltalande sätt i en trevlig omgivning kan 

locka patienten att äta och därmed bidra till tillfrisknandet (Saletti & Törmä, 2011; SKL 

2006). Undernäring är ett vanligt tillstånd i samband med sjukdom, svenska studier har visat 

på en prevalens om ca 28 procent (Socialstyrelsen, 2000). Patientens nutritionsstatus försäm-

ras ofta under sjukhusvistelsen (Norman, Pichard, Lochs, & Pirlich, 2008). Åtgärder för att 

förebygga undernäring har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har 

ingått i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet (SKL, 2011). Det är viktigt att ma-

ten är välsmakande, visuellt tilltalande, har rätt temperatur samt att den har rätt närings- och 

energiinnehåll och är hygieniskt säker. Det är också viktigt för patienten att kunna få välja 

mat själv och att maten är anpassad efter individen (Kane et al., 1997). 

Matens hygieniska säkerhet och temperaturens betydelse 

Livsmedelshygien är särskilt viktig i hälso- och sjukvården eftersom sjuka och äldre är extra 

känsliga för matförgiftningar (Socialstyrelsen, 2011). Temperaturens betydelse för tillväxt av 

sjukdomsalstrande mikroorganismer i maten är väl känd sedan Pasteur visade hur mikroorg-

anismer fick mjölk att surna. Temperaturen är den viktigaste parametern för hur mikroorgan-

ismer tillväxer och förökar sig i ett livsmedel (Jay, Loessner, & Golden, 2005). Risken för 

matförgiftning ökar om ett livsmedel förvaras för länge i en temperatur som är gynnsam för 

mikroorganismers tillväxt (Bibek & Arun, 2007). Forskningen om hur mat försämras genom 

mikrobiell tillväxt utgör det vetenskapliga underlaget för den reglering som berör alla som 

yrkesmässigt hanterar livsmedel. Reglerna för livsmedelshygien är omfattande och utgörs 

främst av Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (EG 852/2004), 

om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG, 853/2004), om grund-

läggande regler för livsmedel (EG, 178/2002), kompletterande svenska regler i Livsmedelsla-

gen (Landsbygdsdepartementet, SFS 2006:804), Livsmedelsförordningen (Landsbygdsdepar-

tementet, SFS 2006:813), Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (Livsmedels-

verket, LIVSFS 2005:20) samt i viss mån Miljöbalken (Miljödepartementet SFS 1998:808) 

och Smittskyddslagen (Socialdepartementet, SFS 2004:168). Tillämpningen av de så kallade 

HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points [faroanalys och kritiska 

styrpunkter]) är grundläggande för livsmedelshygienens praktiska tillämpning(Mortimore & 

Wallace, 2013). HACCP är ett system som bygger på vetenskapliga principer och metoder, 

avsett att identifiera de specifika faror och kontrollåtgärder som behövs för att garantera livs-

medelssäkerheten. Det är avsett att användas bland annat för att upprätta kontrollsystem och 

farobedömning. Åtgärderna ska ha en förebyggande inriktning och inte vara ägnade åt att 

kontrollera slutprodukter i första hand (EG, 2005). 
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Förbättringskunskap 

Resultatet av ett förbättringsarbete är i hög grad beroende av organisationens (mikrosyste-

mets) klimat/miljö för förändring/förbättring (Langley et al., 2009). Förbättringskunskap be-

höver därför omfatta systemkunskap, kunskap om variation, kunskap om psykologi och kun-

skap om hur vi lär och utvecklar ny kunskap. Dessa kunskapsområden måste dessutom kom-

bineras med den professionella kunskap som finns i mikrosystemet (Batalden & Stoltz, 1993; 

Deming, 1994; Langley et al., 2009; Nelson. Batalden, & Godfrey, 2007). Sjukvården och 

dess mikrosystem är komplexa adaptiva system. De består av individer som har frihet att 

agera på sätt som inte alltid är helt förutsägbara och där individernas agerande påverkar 

varandra så att en individs agerande förändrar kontexten för andra individer (Plsek & 

Greenhalgh, 2001). 

 

Forskning har visat att det är svårt att sprida lyckade förbättringar (Quality improvements –

QI) utanför det system/mikrosystem där förbättringen först genomförts (Thor, 2002). Det är t 

o m så att de flesta förändringsinitiativen misslyckas. Kontexten har betydelse - hur mottaglig 

eller lämpad den är för just det aktuella förbättringskonceptet, eller omvänt, hur väl lämpat 

konceptet är för den aktuella kontexten, varierar. Resultatet av ett förbättringsinitiativ är bero-

ende av vad som görs (interventionen), hur det görs (implementeringen) och miljön (kontex-

ten) det görs i (Bamber, 2014). 

 

Dagens kunskap om vilka förutsättningar som kan bidra till lyckade förbättringar är 

ofullständig. Det råder visserligen en stor samstämmighet om att kontexten är viktig för i vil-

ken utsträckning en förbättringsinsats ska lyckas, men det saknas en allmänt accepterad defi-

nition av kontext (Bamber, 2014). Även när det gäller modeller och metoder för att beskriva 

och mäta kontexten och dess betydelse för förbättring, saknas en tydlig konsensus. Ett stort 

antal författare har publicerat förslag till modeller, flera med en hög systemnivå (makro) och 

storskalig spridning av evidensbaserad praxis som utgångspunkt. Exempel på detta är Petti-

grew och Whipps (1991) ”Receptive contexts for change: the eight factors” som identifierar 

åtta betydelsefulla områden och deras inbördes påverkan; Environmental pressure, Supportive 

organisational structure, Change agenda and its locale, Simplicity and clarity of goals, Coop-

erative interorganisational networks, Managerial clinical relations, Key people leading change 

och Quality an coherence of policy.  

 

Ett annat exempel är Bate, Mendel och Robert (2008) som beskriver sex utmaningar för fram-

gångsrik förbättring och hur dessa förhåller sig till en inre och en yttre kontext; Structural, 

Political, Cultural, Educational, Emotional, Physical and Technological, se figur 1. Modellen 

bygger på etnografiska fallstudier i USA och Europa. Gemensamt och återkommande i 

materialet var de sex utmaningarna som beskriver områden för mänsklig aktivitet där de som 

är inblandade kämpar med att göra kontexten mottaglig för förändring. Modellen har även 

testats tillsammans med en särskild typ av programvara (Social network software) för att illu-

strera relationerna mellan modellens faktorer. 
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Figur 1. Organizing for quality in health care: The six universal challenges (Bate et al., 2008) 

 

Andra modeller som föreslagits är; (Damschroder et al., 2009; Flottorp et al., 2013; Kaplan et 

al., 2010) ytterligare exempel finns men konsensus om vilken eller vilka som är att föredra 

saknas. Bate kritiserar både sina egna och andras modeller för att vara statiska och förutsäg-

bara. De konventionella framgångsfaktorer som räknas upp ligger ofta på en så hög abstrakt-

ionsnivå att det blir svårt för någon annan forskare att replikera dem eller för en praktiker att 

tillämpa dem. Modellerna lyckas heller inte kasta något ljus över de komplexa mönster och 

ömsesidiga beroenden som finns mellan dessa faktorer. Kontextens dynamik förblir ett myste-

rium. Kontext bör betraktas, inte som något statiskt materialistiskt utan som en dynamisk pro-

cess som interagerar med interventionen. Forskningen bör lägga mindre vikt vid framgångs-

faktorerna och i stället rikta uppmärksamheten mot sambanden, mönstren och interaktionen 

emellan dem (Bate, 2014). En bärande tanke hos Senge (2006) är att komplexa organisationer 

hålls samman av en väv av handlingar som är ömsesidigt beroende. Eftersom vi själva är delar 

av den har vi svårt att se hela mönstret. I stället tenderar vi att fokusera på de delar av syste-

met som är uppenbara för oss med följd att vi inte kommer åt de mest grundläggande proble-

men. Forskningen bör skifta tänkesätt, från enkla linjära orsakssamband till komplexa, holist-

iska systembaserade förklaringsmodeller (Johns, 2006). Med detta som utgångspunkt före-

språkas kvalitativa ansatser, med ursprung i etnografi och antropologi som fallstudier, fokus-

grupper, eventuellt kombinerat med kvantitativa metoder, av författare som Bate, (2014) och 

Robert och Fulop, (2014). 

Det lokala problemet 
Vid det studerade sjukhuset användes brickdukning som distributionsmetod för maten. Brick-

dukning har många fördelar men en av dess nackdelar är svårigheten att upprätthålla rätt tem-

peratur på maten – från det att maten är färdigtillredd i köket, till det att maten serveras till 

den sista patienten på vårdavdelningen. Situationen förbättrades efter att nya vagnar för trans-

port av maten från köket till vårdavdelningarna togs i bruk år 2013. Förbättringen var dock 

inte tillräcklig. Senare mätningar av mattemperaturen visade alltför stora variationer för att 

man skulle kunna anse att det förelåg en stabil och säker process. Kraven i det egenkontroll-

program som fastställts av kontrollmyndigheten uppnådes inte. Endast 47 av 59 mätningar av 

den varma maten visade godkänd temperatur om minst 60 C och för den kalla maten visade 
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10 av 60 mätningar godkända temperaturer om max 8 C. Detta innebar också att patienterna 

utsattes för en högre risk för matförgiftning än vad som var acceptabelt. 

Eftersträvad förbättring 

Utifrån ambitionen att tillhandahålla välsmakande och hygieniskt säker mat som uppfyller 

myndigheternas krav och patienternas behov och önskemål, planerades ett förbättringsprojekt 

med följande mål: 

 

Distributionen av patientmaten ska senast 2014-12-31, utgöra en stabil process där tempera-

turen på den varma maten alltid är minst 60 C och den kalla maten alltid är högst 12 C, vid 

servering till den sista patienten på avdelningen. En stabil process definierades som 30 mät-

ningar i rad där de eftersträvade temperaturerna uppnås. 

 

Processmått, som stöd för att följa och leda arbetet under förbättringsprocessen, utgjordes av 

temperaturer uppmätta i köket och vid matens ankomst till vårdavdelningen, samt flödets led-

tider. 

 

Balanserande mått används för att ha kontroll över att en förbättring av en aspekt av verksam-

heten inte medför en oönskad försämring en annan aspekt (Langley et al., 2009; Provost & 

Murray, 2011). Som balanserande mått användes patienternas upplevelse av matens tempera-

tur, smak och utseende för att kunna se om icke önskade förändringar inträffade under tiden 

för projektet. Mätning gjordes med hjälp av en enkätundersökning före och en efter intervent-

ionen. De värden som erhölls vid den första enkätundersökningen användes som indikatorer 

för vilka värden som borde uppnås vid den andra enkätundersökningen: Minst 90 procent av 

patienterna skulle tycka att temperaturen var precis lagom, minst 60 procent av patienterna 

skulle tycka att maten smakade bra eller mycket bra och minst 60 procent av patienterna 

skulle tycka att maten såg tilltalande eller mycket tilltalande ut. Som balanserande mått funge-

rade även det inverterade processmåttet vilket innebar att temperaturen på den kalla maten 

fungerade som balanserande mått för den varma maten och tvärtom. Syftet var att övervaka 

att de förändringar som gjordes för att höja temperaturen på den varma maten, inte medförde 

att även den kalla maten blev varmare och vice versa. 

Syfte 
I detta arbete genomfördes och studerades ett förbättringsprojekt vars mål var att uppnå och 

upprätthålla rätt temperatur på maten under distributionen. Erfarenheterna från projektet kan 

bidra till en djupare förståelse av vad som påverkar resultatet i ett förbättringsarbete och kan 

därutöver komma till praktisk nytta vid förbättringsarbete i allmänhet och i synnerhet vid 

andra sjukhus och enheter med brickdukning eller liknande distributionssystem. Med ut-

gångspunkt från detta har det varit studiens ambition att besvara följande forskningsfrågor: 

 

 Vilka fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviteter) har, enligt den involverade 

personalen, varit betydelsefulla för förbättringsarbetets resultat? 

 Hur påverkades de patientupplevda aspekterna av maten under förbättringsarbetet med 

avseende på: 

 Portionsstorlek 

 Temperatur 

 Smak 

 Utseende 
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Metod 

Forskningsmiljö 
Förbättringsarbetet genomfördes vid ett svenskt länsdelsjukhus med cirka 200 vårdplatser och 

cirka 1 400 medarbetare. Förbättringen avsåg måltidsprocessen för patienter vilket är en pro-

cess som berör och påverkas av tillagningsköket och de enheter (vårdavdelningar) som har 

inneliggande patienter (slutenvårdspatienter). Förbättringsarbetet utfördes huvudsakligen i 

tillagningsköket och på en medicinvårdavdelning som fungerade som pilotavdelning. När en 

stabil process med eftersträvade temperaturer hade uppnåtts med hjälp av förändrade arbets-

sätt, säkerställdes effekten av implementeringen av de nya arbetssätten för sjukhusets återstå-

ende fem vårdavdelningar. Medicinavdelningen är fysiskt belägen på plan 6 i en av sjukhusets 

högbyggda delar. Avdelningen omfattar hela planet med en A- och en B- sida och en central 

del med gemensamma funktioner, bl a matsal. Avdelningen har totalt 36 vårdplatser (18 på 

vardera sida). Vårdarbetet är teambaserat och bedrivs enligt begreppet ”patientnärmre vård”. 

Arbetssättet innefattar tre arbetsstationer med syfte att förlägga vårdarbetet närmare patienter-

na. Patienterna som vårdas har en stor variation av diagnoser inom vad som traditionellt bru-

kar betecknas som allmän internmedicin, men avdelningen har också en viss inriktning mot 

njursjukdomar, endokrinologi, hematologi och neurologi. De allra flesta patienterna är gamla 

och multisjuka (har flera diagnoser). Patienternas medelålder är 57 år. Under 2013 utfördes    

2 372 vårdtillfällen under 11 514 vårddygn, medelvårdtiden var 4,85 dagar. Under andra 

halvåret 2013 och första halvåret 2014 har antalet disponibla vårdplatser varierat på grund av 

ombyggnadsarbeten. Tidvis har även avdelningens vårdplatser varit fysiskt placerade hos 

grannavdelningar på sjukhuset. Avdelningen leds av en vårdenhetschef med ansvar för verk-

samhet, budget och personal med undantag för vårdadministratörer och läkare. Verksamhets-

chefen har personalansvar för samtliga läkare på kliniken, på motsvarande sätt har den vård-

administrativa chefen personalansvar för vårdadministratörerna. Bemanningen utgörs av 24 

sjuksköterskor, 28 undersköterskor, 2 vårdadministratörer och 2 kuratorer. Läkarbemanningen 

är inte knuten till avdelningen, periodvis har kliniken anlitat hyrläkare.  

 

Kostavdelningen tillhandahåller mat till patienter, personal samt externa besökare och kunder. 

All mat lagas i tillagningsköket varifrån den distribueras till patienter på vårdavdelningarna, 

matgäster i personalrestaurangen eller kunder inom och utanför sjukhuset. Ungefär hälften av 

personalrestaurangens matgäster är externa (icke landstingsanställda). Kostchefen har ansvar 

för verksamhet, budget och personal. En ekonomiföreståndare sköter matsedelsplanering och 

inköp, en kock tar emot beställningar från avdelningarna och övervakar att den mat som dukas 

på brickorna stämmer med beställningarna. Som en underavdelning i tillagningsköket finns ett 

dietkök där individuellt anpassad specialkost tillreds för de patienter som har behov av detta. 

En annan underavdelning är kallskänken där efterrätter, smörgåsar och bakverk tillreds. Be-

manningen utgörs av 1 Kostchef, 1 Ekonomiföreståndare, 6 Kockar, 4 Dietkockar, 1 Assistent 

och 21 Köksbiträden. Under 2013 tillagades totalt 152 540 portioner patientmat vilket mots-

varar 418 portioner per dag i genomsnitt. 

 

Författaren till denna studie fungerade som projektledare för förbättringsarbetet och tillhörde 

ledningen för det aktuella sjukhuset med direkt ledningsansvar för bland annat Kostavdel-

ningen. 
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Metoder för förbättringsarbetet 

Planering och genomförande av förbättringsarbetet 

En förstudie i form av en utförlig temperaturmätning och en patientenkät genomfördes under 

våren 2014 och låg till grund för planeringen av förbättringsarbetet. Temperaturmätningarna 

utfördes vid tre punkter i flödet; när maten lämnade köket, när maten anlände till vårdavdel-

ningen och när måltidens sista bricka serverades. Mätvärdena fördes in i styrdiagram, varvid 

det kunde konstateras att processen var instabil vid alla tre mätpunkterna och att de uppmätta 

temperaturerna inte uppfyllde kraven i sjukhusets egenkontrollprogram för livsmedelshante-

ring. Styrdiagram är en form av tidsseriegraf som kan användas för att åtskilja slumpmässig 

och systematisk variation i en process (Elgh, 2013). Ett förbättringsarbete med inspiration 

från både traditionell och agil projektledning planerades med avsikt att erhålla den styrning 

och struktur som alla projekt behöver men samtidigt uppnå flexibilitet och förmåga att agera 

snabbt (Tonnquist, 2012). En traditionell projektplan med förbättringsprojektets mål uttryckt 

som ett SMART mål, innehållande, GANTT-schema/tidplan, intressentanalys och kommuni-

kationsplan, upprättades. Ett SMART mål innebär att det är specifikt, mätbart, accepterat, 

rimligt och tidsbestämt (Bergman & Klefsjö, 2007). En tidplan är ett viktigt styrinstrument, i 

formen av ett GANTT-schema är milstolparna illustrerade som punkter och aktiviteterna som 

band (Tonnquist, 2012). De traditionella projektmetoderna erbjuder en tydlig struktur med 

planer och verktyg i en tydlig sekvens (process), vilket bedömdes ge en förutsägbarhet och en 

trygghet för den oerfarne projektledaren/ projektmedlemmen (Tonnquist, 2012). Projektpla-

nen innehöll även inslag som korresponderar med den agila synen på tid och resultat som till 

exempel lärandestyrd förbättring och ett iterativt arbetssätt med upprepade PDSA-cykler och 

strävan att hela tiden försöka utföra saker bättre. Flexibilitet och beredskap för att anpassa 

arbetet efter förhållanden som är svåra att förutse eftersträvades genom att undvika att göra 

projektplanen alltför detaljerad och administrativt övertung (Gustavsson, 2013).  

 

Kontakter, samråd och information genomfördes enligt kommunikationsplanen i syfte att för-

ankra projektet. En pilotprojektgrupp med Projektledaren och personal från Kostavdelningen 

och Medicinavdelningen formerades. Projektgruppen bestod av projektledare, kostchef, två 

kockar, två köksbiträden, vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare och tre undersköterskor. På 

motsvarande sätt formerades ytterligare fem projektgrupper med projektledaren och Kostav-

delningens personal samt personal från de övriga vårdavdelningarna. Projektet inleddes med 

en kick-off där bakgrund och nuläge, mål och syfte, projektorganisation, aktivitets- och tid-

plan fastställdes samt en ”miniföreläsning” i förbättringskunskap hölls. Avsikten var att för-

ankra projektets syfte och mål, skapa samsyn och delaktighet samt att delegera arbetsuppgifter 

(Tonnquist, 2012). Detta följdes upp med kontinuerlig argumentation för förändringens nöd-

vändighet och fortlöpande information om projektets framsteg genom hela projektet för att 

skapa engagemang för förbättringsarbetet. Därefter följde en treveckorsperiod med tempera-

turmätning, patientenkät och flödeskartläggning med ett kort avstämningsmöte mitt i. Pro-

jektvecka fyra hölls ett projektmöte där baseline i form av temperaturmätningar (styrdiagram), 

resultat från patientenkät (se bilaga 1) och flödeskartläggning analyserades. Styrdiagram är ett 

sätt att mäta och synliggöra data över tid som ger en snabb återkoppling. Förändringar kan 

identifieras och diagrammet kan därför användas som ett beslutsstöd i realtid, vilket bedöm-

des vara värdefullt för förbättringsarbetet (Elgh, 2013). Nästföljande PDSA-cykel planerades, 

innehållande två veckors test av beslutade förändringar, följt av ett nytt projektmöte med ana-

lys av testerna, beslut och planering av nästa test/PDSA-cykel (se figur 2). Detta arbetssätt 

med upprepade PDSA-cykler tillämpades fram till dess 30 på varandra följande mätpunkter 

visade att processen var stabil och temperaturmålen uppnådda. Förbättringsarbetet inriktades 

därefter på spridning av förändringarna. Genom mätningar och finjusteringar säkerställdes att 
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gjorda förändringar fått avsedd effekt och medfört motsvarande temperaturförbättringar även 

på sjukhusets övriga vårdavdelningar. 

 

 
Figur 2. Utsnitt ur projekttidplan 

 

Förbättringsarbetet planerades och genomfördes med Langleys et al. (2009) förbättringsmo-

dell (PDSA) som övergripande teori och metod. Denna metod är väl beprövad inom sjukvår-

den och ger struktur och stabilitet vid förändringar (Thor, 2002). En följd av PDSA-cykler 

genomfördes för att stegvis uppnå en varaktig förbättring: 

Stödja förändring med hjälp av data 

Förbättringsarbetet präglades av ett iterativt arbetssätt med lärandestyrt förändringsarbete där 

temperatur-och tidmätningarna var grundläggande för att bygga kunskap om systemet och 

variationerna i systemet och för att bättre förstå sambanden mellan temperatur, tid och aktivi-

teter. Vid temperaturmätning användes initialt en handhållen termometer med insticksgivare 

av god kvalitet. För att slippa öppna dörrarna på matvagnarna vid temperaturmätning, använ-

des digitala stektermometrar med insticksgivare under en period. Appliceringen av stekter-

mometrarnas givare visade sig dock vara problematisk och misstänktes ge felaktiga värden, 

därför återtogs de handhållna termometrarna. Brickornas och stektermometrarnas placering i 

matvagnarna framgår av figur 3. Bägge typerna av termometrar kalibrerades regelbundet ge-

nom mätning i vatten som kokades upp.  

 

 
Figur 3. Placering av matbricka i matvagn, med termometrar applicerade för mätning av varm och kall 

mat. 

Projektvecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kalendervecka 2014/2015 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Inledningsmöte, kick-off

Projektmöten; Studera/analysera utfall av mätningar 

av testade förändringar. Beslut och planering av 

nästa PDSA.

Temperaturmätning pilotavd

Flödeskartläggning, pilotavd

Patientenkät pilotavd

PDSA 1-8
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Observationer krävs för effektiv förändring, observation är också viktigt för lärandet under 

förbättringsarbetet. Data är dokumenterade observationer som är nödvändiga när man gör 

förändringar för att förbättra (Langley et al., 2009). Enligt Elgh (2013) innebär systemtän-

kande vid utveckling av en verksamhet, att man riktar fokus på flödet i processerna och därvid 

utgör mätningar en viktig del för att kunna analysera, förstå och förbättra verksamheten. Stat-

istisk processtyrning (SPC) är ett mångsidigt verktyg för att hantera förändringar i sjukvården. 

SPC bygger på lärande via data och inbegriper mätning, datainsamlingsmetoder och planerat 

experimenterande. Grundläggande är förståelsen av variation (Thor et al., 2007). Mätning av 

varm respektive kall mat utfördes under 18 veckor, vid frukost, middag och kvällsmat och vid 

tre steg i flödet för varje måltid (vid leverans från kök, vid ankomst till avdelning och vid ser-

vering av sista brickan, se figur 4) vilket genererade 18 mätvärden per dag. Mätvärdena fördes 

in i styrdiagram vilka gjorde det möjligt att analysera variationer i processen. Diagrammen 

gav feed-back och gjorde det möjligt att följa effekter av testade förändringar, från utgångslä-

get (baseline) och kontinuerligt genom hela förbättringsarbetet. Parallellt med detta genom-

fördes en patientenkät (se bilaga 1) och en kartläggning av processens flöde. Flödeskartlägg-

ningen gjordes med hjälp av kamera för att fånga tidsåtgången för olika aktiviteter i flödet och 

för att generera idéer till förändringar. Tekniska problem med att redigera och presentera det 

filmade materialet medförde att filmningen inte genomfördes i den omfattning som var tänkt 

från början. Kartläggningen kunde dock fullföljas genom mätning av ledtider för de kritiska 

momenten i flödet. En grafisk illustration av flödet ritades upp (se figur 4), uppmätta tider 

sammanställdes i tabeller och styrdiagram. Samtliga patienter som var inlagda under pro-

jektets första vecka ombads att besvara en enkät. Enkäten bestod av frågor om hur patienterna 

upplevde matens temperatur, utseende och smak samt portionernas storlek (se bilaga 1). Whe-

eler (2000) kallar detta att ”lyssna till processens röst”, det vill säga att mäta viktiga aspekter 

och dess variation i en process över tid och synliggöra detta. En rik informationsmiljö ger 

feed-back om microsystemets prestanda till dess medarbetare och bidrar till förståelse och 

motivation för att förbättra prestanda (Nelson et al., 2007). 

 

 
Figur 4. Matdistribution, schematisk illustration av flödet. 
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Utveckla förändring 

Projektgruppen identifierade tre dominerande faktorer som påverkade matens temperatur från 

tillagning till servering:  

1. den temperatur maten har när den är färdigtillredd (utgångsläge) 

2. miljön där maten förvaras fram till servering 

3. tiden, från färdig tillredning till servering.  

En eller flera av dessa faktorer behövde förbättras för att uppnå de eftersträvade förbättringar-

na i matens temperatur. Det var dock inte lika uppenbart vilka förändringar som skulle kunna 

leda till sådana förbättringar. Gruppens samlade erfarenhet och logiskt tänkande användes för 

att ta fram förslag till förändringar och för att prioritera dem. För att stimulera och generera 

idéer till förändringar användes brainstorming, fiskbensdiagram och Langleys et al. (2009) 

lista över förändringskoncept. Med hjälp av förbättringsmodellens fråga ”vem ska göra vad, 

när?” omformades förändringsidéerna till planer med konkreta aktiviteter i PDSA-cykelns 

planeringsfas. 

 

Testa förändring 

Under PDSA-cykelns göra-fas testades beslutade förändringar genom att de planerade aktivi-

teterna utfördes. Testerna genomfördes i liten skala i tillagningsköket eller vid medicinavdel-

ningen för att minimera eventuellt negativa effekter av förändringar som inte leder till förbätt-

ring (Langley et al., 2009). Efter genomfört test analyserades förändringens påverkan på tem-

peraturen med hjälp av styrdiagram över temperaturmätningar och tidmätningar. Utifrån ana-

lysen beslutades om förändringen skulle permanentas, förkastas, modifieras eller testas under 

ytterligare en tid.  

 

Implementera förändring 

Förändringar implementerades successivt under projektet. Förändringar som testades med 

lyckat resultat följde med in i efterföljande PDSA-cykel. Vid varje projektmöte gjordes en 

skattning av följsamheten till de nya arbetssätt som beslutats. På så sätt förbättrades utfallet 

successivt i takt med att nya förändringar lades till.  

 

Sprida förändring 

Huvuddelen av de förändringar som gjordes låg i den del av flödet som främst påverkas av 

tillagningsköket. Detta innebar att samtliga vårdavdelningar på sjukhuset fick del av de för-

bättringar som förändringarna medförde. När en stabil process hade uppmätts för pilotavdel-

ningen riktades förbättringsarbetet på övriga vårdavdelningar. En i taget genomgick avdel-

ningarna motsvarande process med mätningar och små justeringar tills en stabil process kunde 

konstateras.  

 

Alla dokument som genererades under förbättringsarbetet sparades i en mapp som alla i pro-

jektorganisationen hade behörighet till. Arbetets fortskridande visualiserades genom att ut-

skrifter av vissa styrdiagram och andra diagram sattes upp på enheternas anslagstavlor för att 

väcka intresse och engagemang för förbättringsarbetet  



 

10 

Metoder för studien av förbättringsarbetet 
I aktionsforskning är forskaren själv aktiv i forskningsmiljön och deltar i tillsammans med 

forskningspersonerna i en process som handlar om involvering och gemensamt lärande i dia-

log. Processen är cyklisk med återkoppling av resultat och reflektion. Strävan efter förändring 

och förbättring är central (Petersson & Lindskov, 2012). Kurt Lewin såg ett samband mellan 

förändring och utveckling av kunskap: ”Om du verkligen vill förstå ett system, försök för-

ändra det.” (Lewin citerad av Schein i Reason & Bradbury, 2013, sid 273). Johansson och 

Lindhult (2008) menar att aktionsforskningen kan delas in i två alternativa huvudspår, en 

pragmatiskt och en kritiskt orienterad inriktning. De pragmatiskt orienterade forskarna beto-

nar görandet och praktiken och vill smälta samman teori och praktik medan de kritiskt inrik-

tade betonar betydelsen av reflektion samt teorin som vägledning till frigörelse. Den ansats 

som har tillämpats i detta projekt ligger närmare den pragmatiskt orienterade riktningen. Bate 

(2014) menar att ett sätt att öka kunskapen och förståelsen för kontexten är att kombinera be-

fintliga beskrivningsmodeller, som exempelvis hans egen (Organizing for quality in health-

care: the six universal challenges), med kvalitativa metoder och nämner därvid fallstudier och 

fokusgrupper som exempel på lämpliga metoder. 

 

I denna studie har författaren varit projektledare i det förbättringsarbete som är föremål för 

studien och därmed i hög grad delaktig i förbättringsprocessen tillsammans med forsknings-

personerna. Studien genomfördes som en fallstudie med såväl kvalitativa som kvantitativa 

metoder. En fokusgruppsintervju genomfördes, ljudupptagningen från intervjun transkribera-

des och analyserades med hjälp av kvalitativ, innehållsanalys med en induktiv ansats. Med 

utgångspunkt från den induktiva analysen, användes därefter de kodade meningsenheterna för 

en deduktiv innehållsanalys. Slutligen ställdes den induktiva och den deduktiva analysens 

kategorier och underkategorier upp i en jämförande matris för att göra resultatet överblickbart. 

Patienternas upplevelse av matens kvalitet mättes med hjälp av enkäter före och efter inter-

ventionen.  

Kvalitativa metoder  

Studiens första forskningsfråga löd: ”Vilka fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviter) 

har, enligt den involverade personalen, varit betydelsefulla för förbättringsarbetets resultat?” 

Här bedömdes en fallstudie med kvalitativ ansats vara mest lämpad eftersom intresset är riktat 

mot att utforska vilka relationer, samband och interaktioner i systemet som framträder. Som 

datainsamlingsmetod valdes fokusgruppsintervju eftersom det är en lämplig och effektiv me-

tod för att studera människors erfarenheter, värderingar, argument och motiv när det gäller 

komplexa ämnen. Metoden kan ge en rik och stor mängd data med djupare mening, viktiga 

samband och subtila nyanser (Stewart & Shamdasani, 2014). Fokusgrupper kan ge en djup 

insikt i hur deltagarna uppfattar och förhåller sig till specifika fenomen, upplevelser och erfa-

renheter. Metoden kan också lyfta fram sådant som forskaren inte kunnat förutse. En nackdel 

med fokusgrupper är att resultaten inte är generaliserbara (Wibeck, 2012). 

 

Urval 

En fokusgrupp bestående av sex personer bildades: Två köksbiträden, två kockar, en vårdut-

vecklare och en undersköterska. Urvalet gjordes utifrån forskningsfrågan innebärande att de 

personer som varit mest involverade i förbättringsarbetet tillfrågades. Vid urvalet plockades 

dock Kostchef och Vårdenhetschef bort för att inte hämma diskussionen i gruppen genom att 

bygga in hierarkiska skillnader (Wibeck, 2012). Av samma skäl användes en utomstående 

person som moderator medan författaren intog en mer tillbakadragen roll som observatör. 

Avsikten var att skapa en tillräckligt homogen grupp med liknande erfarenheter (förbättrings-

arbetet) och små hierarkiska skillnader för att skapa trygghet hos deltagarna och för att öka 
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benägenheten att dela idéer och tankar (Jarett, 1993). Samtidigt fanns en heterogenitet i att 

deltagarna kom från två skilda enheter, köket respektive vårdavdelningen, vilket förväntades 

öka dynamiken i gruppen. Fokusgruppens deltagare informerades muntligt och skriftligt (se 

bilaga 2) om intervjun och studien. Samtliga lämnade också skriftligt samtycke för deltagande 

i intervjun. 
 

Storleken på gruppen som bestod av sex personer, valdes för att ge tillräckligt talutrymme och 

möjlighet för varje deltagare att spela en viktig roll samt för att minska risken för att det skulle 

uppstå parallella diskussioner i gruppen eller att en eller ett fåtal deltagare skulle anta domine-

rande roller. Enligt Wibeck (2012) är en lämplig storlek på fokusgrupp fyra till sex deltagare, 

den bör inte överstiga åtta personer för att inte begränsa talutrymmet och för att ge utrymme 

för varje deltagare att spela en viktig roll. Mindre grupper kan bli mer fokuserade eftersom 

deltagarna har större möjlighet att delta i diskussionen, i stora grupper är risken större att en 

eller två deltagare antar dominerande roller eller att det uppstår parallella diskussioner i grup-

pen (Halkier, 2002; Wibeck, 2012).  

 

Datainsamling 

Fokusgruppsintervjun genomfördes som en semistrukturerad intervju med induktiv ansats. 

Ambitionen var att styra intervjun så lite som möjligt men ändå säkerställa att viktiga aspekter 

av ämnet behandlades. Till sin hjälp hade moderatorn en intervjuguide utformad enligt tratt-

modellen med öppna inledningsfrågor för att få deltagarna att berätta utifrån sina egna erfa-

renheter och därefter ett antal mer specifika inledningsfrågor samt målinriktade uppföljnings-

frågor, till stöd om samtalet avstannade. Intervjun pågick i cirka en timme då mättnad i 

materialet bedömdes ha erhållits. Moderatorn bevakade att alla fick komma till tals. Intervjun 

hölls i ett konferensrum på sjukhuset av praktiska skäl. 

 

Induktiv och deduktiv analys 

Ljudupptagningen från fokusgruppsintervjun transkriberades till text som analyserades med 

manifest kvalitativ innehållsanalys i enlighet med det koncept/taxonomi som Graneheim och 

Lundman (2004) har utformat utifrån sin litteraturöversikt, för att urskilja och kategorisera 

återkommande teman i gruppen. Analysen utfördes induktivt vilket innebär att kategorier och 

namn på kategorier genererades utifrån textens innehåll, inte från i förväg bestämda och be-

nämnda kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Texten lästes först igenom i sin helhet tre 

gånger för att uppnå en förståelse för helheten. Därefter identifierades textens meningsbä-

rande enheter (meningsenheter), det vill säga ord, meningar och stycken relaterade till 

varandra via sitt innehåll och sammanhang (context). Meningsenheterna kondenserades vilket 

innebar att de förkortades utan att kärnan av dess innehåll förlorades. Via abstraktion kodades 

de kondenserade meningsenheterna och delades in i kategorier och underkategorier (se bilaga 

3). Abstraktion innebär att man beskriver innehållet på en högre abstraktionsnivå. Syftet var 

att uppnå en rik och bred beskrivning av de fenomen som gruppen erfarit, via dessa kategorier 

och underkategorier (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

I den deduktiva analysen användes sedan de sex universella utmaningarna (The six universal 

challenges), yttre kontext (Outer context) och inre kontext (Inner context) från Bates et al. 

(2008) modell ”Organizing for quality in healthcare: the six universal challenges” som kate-

gorier och underkategorier där de kodade meningsenheterna placerades in med hjälp av mo-

dellens definitioner av kategorierna och underkategorierna. Detta innebar att varje kodad me-

ningsenhet kopplades till två underkategorier, en från den induktiva och en från den deduktiva 

analysen. En matris med underkategorierna placerade i x- respektive y-led och de kodade me-

ningsenheterna placerade i skärningspunkterna, upprättades för att göra resultatet överblick-
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bart. En motsvarande matris med enbart antalet meningsenheter angivna i skärningspunkterna 

upprättades också och gav en än överskådligare bild. Baker (2014) föreslår fallstudier som 

metod för att identifiera fenomen som är betydelsefulla för utfallet vid förbättringsarbete och 

därvid tillämpa induktiva ansatser för att generera teori och deduktiva ansatser för att för att 

testa teorierna. 

Kvantitativa metoder 

En patientenkät bestående av frågor om hur patienterna upplevde matens temperatur, utseende 

och smak samt portionernas storlek, genomfördes vid förbättringsarbetets början (augusti 

2014) och upprepades i januari 2015 (se bilaga 1). Vid bägge tillfällena ombads samtliga pati-

enter som var inlagda under den aktuella veckan att besvara enkäten. Enkäten var inte validi-

tets- eller reliabilitetstestad. Data analyserades och visualiserades med deskriptiv statistik. 

Syftet var att följa upp om någon förändring i patienternas sensoriska upplevelse av maten 

hade skett under tiden för förbättringsarbetet. Den fungerade därmed också som balanserande 

mått för förbättringsarbetet eftersom man då också kunde avläsa om medfört några oönskade 

effekter uppstått under tiden för förbättringsarbetet. Enkäter är lämpliga när man ska under-

söka många människors synpunkter på kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Etiska överväganden 
Inga data om personuppgifter som kan härledas till någon enskild person samlades in, därför 

har inget godkännande i etikkommitté krävts.  

 

Patienter som besvarade enkäten tillfrågades muntligt om samtycke. Data bearbetades konfi-

dentiellt. Det fanns en risk att det kunde upplevas påträngande och besvärligt att bli ombedd 

att besvara en enkät. Detta hanterades genom att vårdpersonalen instruerades dels att inte till-

fråga patienter som bedömdes kunna drabbas av obehag på grund av sitt medicinska tillstånd 

eller av andra skäl, och dels att förmedla muntlig information om att deltagande var frivilligt 

till övriga patienter.  

 

Personal som deltog i fokusgrupp informerades muntligen och skriftligen, samtycke till delta-

gande dokumenterades skriftligt. Av informationen framgick att deltagande var helt frivilligt 

och att deltagande kunde avbrytas när som helst utan angivande av skäl. Det fanns en risk att 

enskilda deltagare i fokusgruppintervjun kunde kännas igen av arbetskamrater via citat eller 

andra uttalanden som återgavs i studiens innehållsanalys. Den enskilde fokusgruppdeltagarens 

integritet är beroende inte enbart på forskaren utan även på övriga fokusgruppdeltagares 

agerande. Wibeck (2012) menar att det är viktigt att deltagarna görs medvetna om att inform-

ation som kommit fram inte sprids. Detta hanterades genom tydlig information om riskerna 

och frivilligt deltagande. Det kunde heller inte uteslutas att det under fokusgruppintervjuerna 

kunde komma att framföras synpunkter som kunde uppfattas som kritik. Det var moderatorns 

ansvar att förhindra och vid behov, avbryta intervjun, om synpunkter framfördes på ett 

kränkande sätt. Risk för fysisk skada bedömdes ej föreligga. 
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Resultat 

Resultatet av förbättringsarbetet 

Mätning av mattemperaturer 

I figur 5 redovisas temperaturmätningarna dels från förbättringsarbetets inledande tre veckor 

(2014-09-01 – 2014-09-21) och dels från perioden 2015-01-13 – 2015-01-25 då den eftersträ-

vade temperaturen (max 8 C, markerad med grön linje) på den kalla maten erhållits (vid ma-

tens ankomst till vårdavdelningen), vid över trettio mättillfällen i rad. Mätning utfördes vid tre 

måltider per dag (frukost, middag, kvällsmat), kontinuerligt. Figur 6 visar motsvarande förhål-

lande för den varma maten (min 60 C, markerad med grön linje) för samma tidsperioder. 

Detta innebär att förbättringsarbetets reviderade temperaturmål uppnåddes 2015-01-25, vad 

avser pilotavdelningen. Förbättringsarbetet inriktades därefter på sjukhusets övriga vårdav-

delningar för att säkerställa att förändringarna hade resulterat i motsvarande förbättringar även 

där. 2015-05-16 hade temperaturmålet uppnåtts vid samtliga avdelningar. 

 
Figur 5. Styrdiagram XmR. Temperatur för kall mat uppmätt vid ankomst till Medicinsk vårdavdel-

ning (pilotavdelning), under tidperioderna 2014-09-01 - 2014-09-21 och 2015-01-13 - 2015-01-25.  

 

 
Figur 6. Styrdiagram XmR. Temperatur för varm mat uppmätt vid ankomst till Medicinsk vårdavdel-

ning (pilotavdelning), under tidsperioderna 2014-09-01 - 2014-09-21 och 2015-01-13 - 2015-01-25.  
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Enligt den ursprungliga projektplanen skulle ytterligare fem vårdavdelningar involveras efter 

sju veckors förbättringsarbete i pilotprojektet. Så skedde också men arbetet avslutades efter en 

till två veckors inledande mätningar. Det främsta skälet för detta var att resultaten och variat-

ionen i den del av flödet som påverkades av hur man arbetade och vilka förändringar man 

gjorde i tillagningsköket, fortfarande var långt ifrån målen, därför fokuserades arbetet på 

denna del av flödet. Ett annat skäl till beslutet var att mätprocedurerna i köket blev så omfat-

tande att det i sig fördröjde flödet och påverkade mätresultaten. Som en följd av detta omfor-

mulerades också projektmålet med syftet att i första hand förbättra Kostavdelningens del av 

processen för att ge vårdavdelningarna ett bra utgångsläge för att fullfölja sin del av proces-

sen. Skillnaden framgår av kursiveringen i tabell 1, nedan. 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan projektets ursprungliga mål och det reviderade målet. 

Ursprungligt mål Reviderat mål 

Distributionen av patientmaten ska senast 

2014-12-31, utgöra en stabil process där 

temperaturen på den varma maten alltid är 

minst 60 C och den kalla maten alltid är 

högst 12 C, vid servering till den sista 

patienten på avdelningen. En stabil pro-

cess definierades som 30 mätningar i rad 

där de eftersträvade temperaturerna upp-

nås. 

Distributionen av patientmaten ska senast 

2015-01-31, utgöra en stabil process där 

temperaturen på den varma maten alltid är 

minst 60 C och den kalla maten alltid är 

högst 8 C, vid matens ankomst avdelning-

en. En stabil process definierades som 30 

mätningar i rad där de eftersträvade tempe-

raturerna uppnås 

 

De genomförda förändringarna har även medfört en förbättring av temperaturerna vid serve-

ring av den sista brickan. Medeltemperaturen för den varma maten har stigit från 64,34 C till 

65,61 C medan medeltemperaturen för den kalla maten har sänkts från 14,28 C till 12,0 C. 

Den kalla maten har förbättrats mest medan den varma maten är mycket nära stabilitetsmålet. 

Som framgår av figur 7 och figur 8 innebär dock den återstående variationen att de min- re-

spektive maxtemperaturer som angavs i projektets ursprungliga mål, ännu inte har uppnåtts. 

För att uppnå detta krävs mer genomgripande förändringar i vårdavdelningarnas del av pro-

cessen. 

 

 
Figur 7. Styrdiagram XmR. Temperatur för kall mat uppmätt vid servering av den sista brickan, under 

tidperioderna 2014-09-01 - 2014-09-21 och 2015-01-13 - 2015-01-25. 
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Figur 8. Styrdiagram XmR. Temperatur för varm mat uppmätt vid servering av den sista brickan, 

under tidperioderna 2014-09-01 - 2014-09-21 och 2015-01-13 - 2015-01-25. 

Processmått 

Utöver de uppmätta temperaturer som redovisats ovan användes uppmätta ledtider i flödet 

som processmått. I figur 9 redovisas spridningen för de tider som uppmätts från det att den 

färdiglastade matvagnen dockas till det att samma matvagn anländer till vårdavdelningen. 

Figur 10 visar motsvarande spridning av tider från det att matvagnen har anlänt till vårdavdel-

ningen till det att den sista brickan i matvagnen serveras. I bägge fallen är den genomsnittliga 

tiden 27 minuter. 

Histogram: Tid från dockning ti l l  ankomst ti l l  avdelningen
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Figur 9. Histogram: Tid från att dockning av matvagn inleds till matvagnens ankomst till vårdavdel-

ningen. Procentuell fördelning. Medelvärde 27 minuter. 
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Figur 10. Histogram: Tid från matens ankomst till vårdavdelningen, till servering av sista brickan. 

Procentuell fördelning. Medelvärde 27 minuter. 

Balanserande mått 

Temperaturen på den varma maten har varit det viktigaste balanserande måttet för temperatu-

ren på den kalla maten och vice versa. Ansträngningarna att uppnå målet för den kalla matens 

temperatur, som har varit den största utmaningen, har också medfört att temperaturen på den 

varma maten periodvis har sänkts. Måtten har varit avgörande för att finna jämviktsläget där 

både den varma och den kalla maten uppfyller de eftersträvade temperaturerna. Resultatet av 

temperaturmätningarna har redan redovisats ovan, kompletta listor över samtliga temperatur-

mätningar kan erhållas från författaren på begäran. 

 

Utöver temperaturmåtten genomfördes en enkät där patienternas upplevelse av maten efter-

frågades, före och efter förändringarna. Utifrån de värden som erhölls vid den första enkätun-

dersökningen fastställdes ambitionen att: 

 

1. Minst 90 procent av patienterna skulle tycka att temperaturen var precis lagom,  

2. minst 60 procent av patienterna skulle tycka att maten smakade bra eller mycket bra,  

3. minst 60 procent av patienterna skulle tycka att maten såg tilltalande eller mycket tillta-

lande ut. 

 

Detta har inte uppnåtts enligt de uppställda kriterierna. Andelen patienter som ansåg att tem-

peraturen på den varma maten var ”precis lagom” minskade från 94 till 83 procent samtidigt 

som andelen som ansåg att maten var ”något för kall” ökade från 0 till 11 procent. När det 

gäller matens utseende har andelen neutrala ökat från 29 till 53 procent medan både andelen 

som ansåg att maten såg ”inte så tilltalande” ut minskade från 6 till 0 procent, liksom andelen 

som ansåg att maten såg ”tilltalande” eller ”mycket tilltalande” ut minskade från sammanlagt 

64 till 47 procent. Avseende patienternas upplevelse av smaken på maten har andelen som 

anser att smaken är ”acceptabel” minskat från 32 till 11 procent, andelen ”mycket god” har 

minskat från 35 till 11 procent medan ”god” har ökat kraftigt från 26 till 72 procent. Resulta-

tet redovisas i sin helhet i tabell 2 och tabell 3 nedan.  

 

Histogram: Tid fran matens ankomst ti l l servering av sista brickan
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Tabell 2. Patienternas upplevelse av maten. Enkät genomförd på Medicinavdelning (pilotavdelning), 

2014-09-01 – 2014-09-07. Bortfall 17,5 procent. 

 
 

 
Tabell 3. Patienternas upplevelse av maten. Enkät genomförd på Medicinavdelning (pilotavdelning) 

2015-03-02– 2015-03-08. Bortfall 25 procent. 

 

Förbättringsförslag 

Förslag till förbättringar genererades/diskuterads vid projektgruppens möten där varje möte 

utgjorde Study- och Act- faserna av pågående PDSA-cykel samt Plan-fasen i påföljande 

PDSA-cykel. Vid projektmötena studerades och analyserades testade förändringar, beslut om 

fortsättning, modifiering eller avslutning togs, liksom planering och beslut om vad som skulle 

göras under Do-fasen, vilken utgjordes av tiden fram till projektgruppens nästa möte. I tabell 

4. framgår de förändringsidéer som genererades under de åtta PDSA-cyklerna samt i vilken 

grad de var implementerade 2015-04-27: 

  

Vad tycker du om …

… storleken på portionerna? … temperaturen på den varma maten? … temperaturen på den kalla maten? … smaken på maten? … utseendet på maten?

1 … alldeles för små … alldeles för kall … alldeles för varm … inte alls god … inte alls tilltalande

2 … alldeles för stora … alldeles för varm … alldeles för kall … inte så god 6% … inte så tilltalande 6%

3 … något för små … något för kall … något för varm 3% … acceptabel 32% … ok varken mer eller mindre 29%

4 … något för stora 28% … något för varm 6% … något för kall … god 26% … tilltalande 45%

5 … precis lagom 72% … precis lagom 94% … precis lagom 97% … mycket god 35% … mycket tilltalande 19%

Vad tycker du om …

… storleken på portionerna? … temperaturen på den varma maten? … temperaturen på den kalla maten? … smaken på maten? … utseendet på maten?

1 … alldeles för små … alldeles för kall … alldeles för varm … inte alls god … inte alls tilltalande

2 … alldeles för stora … alldeles för varm … alldeles för kall … inte så god 6% … inte så tilltalande

3 … något för små 19% … något för kall 11% … något för varm 6% … acceptabel 11% … ok varken mer eller mindre 53%

4 … något för stora 6% … något för varm 6% … något för kall … god 72% … tilltalande 35%

5 … precis lagom 75% … precis lagom 83% … precis lagom 94% … mycket god 11% … mycket tilltalande 12%
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Tabell 4. Förslag till förändringar och grad av implementering 

Föreslagen förändring/förbättring Grad av implementering, 0-5: 

0 = Ej testad  

5 = Fullständigt implementerad, stabil 

Kylning av serveringsmaterial  5 Fullständigt implementerad, stabilt  

Genomgång och justering av utrustning för varmhåll-

ning och kylning (t ex vattenbad, kylplattor) 

5 Fullständigt implementerad, stabilt 

Successiv försörjning av varma och kalla komponenter 

till brickdukningsbandet 

5 Fullständigt implementerad, stabilt  

Leverans av frukost till avdelningen mellan kl 07.45 

och 08.00 

0 Ej testad 

Kontroll och optimering av dockningstider och tempe-

raturer 

5 Fullständigt implementerad, stabilt 

Förbättrad isolering i matvagnarna 0 Ej testad 

Signalering när maten ankommer till avdelning. 

Vaktmästare varslar avdelningspersonalen att maten är 

på väg via hisstelefonen. 

4 Infört men inte helt stabilt 

Avvakta med att starta serveringen med dörrarna på 

matvagnen stängda, tills tillräckligt med personal är 

tillgänglig för att klara av serveringen (4 pers gärna 

fler). 

4 Infört men inte helt stabilt 

Servera patienter som behöver hjälp med maten, till 

sist. 

5 Fullständigt implementerad, stabilt 

Alla patienter som kan, ska vara förberedda, helst sit-

tandes i matsalen, annars på rummet, när serveringen 

startar. 

2 Tillämpas om möjligt vilket är sällan < 1 

gång/vecka, beroende av andra omständigheter 

Köpa in fler skålar så att det finns tillräckligt för att 

kunna kyla dem i förväg 

5 Leverans vecka 44 

Att berörd personal (även vikarier, helgpersonal mm) 

är informerade och har klart för sig vad som ska göras 

så att allt det vi har varit överens om att göra blir gjort. 

4 Tillämpas men missas ibland, upp till en 

gång/vecka 

Daglig avstämning av senaste tempavläsningarna på 

ståmötena 

4 Infört men inte helt stabilt 

Kylning av brickor innan måltiderna 1 Testat - avfärdat 

(Upprepad) Utbildning/information om nya arbetssätt 5 Fullständigt implementerad, stabilt 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien var att undersöka vilka fenomen som enligt den involverade personalen 

varit betydelsefulla för förbättringsarbetets resultat och om patienternas upplevelse av maten 

förändrades under förbättringsarbetet. Under förbättringsarbetet gång inträffade följande för-

ändringar i kontexten: Kostchefen gick på föräldraledighet ca fem veckor efter kick-off på 

pilotavdelningen. Kostavdelningen minskade bemanningen med 76 procent tjänst vilket också 

medförde att arbetsschemat förändrades. Renoveringen av vårdavdelningens lokaler slutför-

des. Landstinget ombildades till region och i samband med detta infördes en helt ny organisat-

ion av verksamheten.  
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Induktiv innehållsanalys av fokusgruppsintervju 

Analysenheten utgjordes av text som transkriberats från ljudupptagningar från fokusgruppsin-

tervjun. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genererade fyra kategorier med 

vardera tre underkategorier, se tabell 5. Se även bilaga 5 för en komplett redovisning av ko-

dade meningsenheter, underkategorier och kategorier. 

 
Tabell 5. Fenomen som påverkat förbättringsarbetet.  

Kategorier Underkategorier 

Resurser Tid 

Möten 

Ändamålsenlig utrustning 

Interaktion och kommunikation Information 

Tydlighet 

Arbetsfördelning 

Förändringsförmåga Förbättringskompetens 

Planering 

Arbetssätt och metoder för förändring 

Delaktighet/engagemang Individuella faktorer 

Synliga framsteg 

Motiverande faktorer 

 

Resurser 

Förbättringsarbete konkurrerar om tiden med verksamhetens ordinarie sysslor samt övriga 

projekt och förbättringsarbeten. Det var viktigt hur tiden för förbättringsarbetet användes, att 

mötestiden användes effektivt med korta väl strukturerade möten och avstämningar, även om 

det rådde oenighet om huruvida detta hade varit fallet i det aktuella projektet. Rätt förutsätt-

ningar i form av ändamålsenlig utrustning ansågs också som en nyckelfaktor. 

 

”Vi har ju våra grejor vi ska göra hela tiden och det är ju tidspressat … men det räcker ju en 

är sjuk så …” (Köksbiträde) 

 

”Fast jag kan tycka att det har varit långt emellanåt [möten] för det har varit på eftermid-

dagarna då, ibland två, ibland tre timmar. Det tycker jag är mycket tid.” (Verksamhetsut-

vecklare) 

 

”Men jag tänkte säga att vi inte har haft mycket möten.” (Köksbiträde) 

 

”Att man har rätt förutsättningar, som vagnarna var ju inte varma eller kalla.” (Köksbiträde) 

 

Interaktion och kommunikation 

Tillgång till information, att man hade den information man behövde för att kunna agera på 

ett adekvat sätt, och tydligheten i förbättringsarbetets mål och syfte var viktiga inte minst i 

förbättringsarbetets inledningsskede. Kommunikationen och interaktionen styr agerandet och 

arbetsfördelningen i gruppen. 

 

”Vi stod ju nån helg så och visste inte alls vad som gällde då liksom … och vi … information-

en har inte varit jättebra hela tiden så det ... vi har ju gissat då liksom.” (Köksbiträde) 

 

”… vi har alltid morgonmöten på morgonen och då kan man ju ta upp det så att alla får 

höra.” (Köksbiträde) 
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”Det har ändrat sig väldigt mycket under tiden, att nu är det det som gäller och nu gör vi så 

och nu gör vi så. Och det är inte så lätt kanske för oss som har så många olika som jobbar 

och det är vikarier och så här så … då har den inte hört det och så här … det blir ju lite vir-

rigt!” (Köksbiträde) 

 

Förändringsförmåga 

Gruppens samlade förmåga att kunna planera förbättringsarbetet i samklang med det ordinarie 

arbetet, att ha tillgång till adekvata verktyg och metoder för att generera idéer och prova sig 

fram till nya arbetssätt har också varit betydelsefullt.  

 

”För första träffen jag var med då var det ju [projektledaren] här då också var det jag och 

[vårdenhetschefen] och så var det ju [kostchefen] med då. Då diskuterade vi i den lilla grup-

pen då om vi kunde tänka oss att med köket då att vara med. Och sen satte processen igång 

då efter det.” (Undersköterska) 

 

”Och de här redskapen vi har använt de här verktygen vi har haft det har vi ju inte, så har vi 

ju inte gått till i de projekt vi har haft innan då ju. // Det har vi ju använt alla de tre, lite där 

ju, i projektet ju. När vi har träffats då. Mmm. Nej de har väl underlättat det, det när man går 

igenom och går tillbaka och sätter nya mål till nästa möte och det.” (Undersköterska) 

 

”Men alltså så strukturerat som detta har vi ju inte haft något, utan det är ju mer små, mindre 

förbättringsarbeten, det sker ju hela tiden. Just den här dokumentationen och upplägget och 

det, det har vi ju inte haft. (Verksamhetsutvecklare) 

 

”Men det är ju det som, det har jag känt att det är där utvecklingen är, att man provar … Ser 

vad som är bäst och … Den har ju varit ganska naturlig.” (Verksamhetsutvecklare) 

 

Delaktighet/engagemang 

Känslan av att uträtta något betydelsefullt kan nog inte överskattas. Under resans gång är det 

viktigt att kunna läsa av vad nedlagd tid och engagemang har lett till för resultat. 

 

”För det är ju ganska mycket med det här med maten på ett sjukhus, det är ju väldigt viktigt.” 

(Undersköterska) 

 

”Får man en anledning till att ändra då, då är det ju lättare … varför man gör förändring.” 

(Verksamhetsutvecklare) 

 

”Det kan jag ju se som har varit med i många år och tempat, den vanliga tempningen, både 

den gamla vagnen och den nya vagnen, att det var ju ofta som jag ringde ner till köket alltså 

det kunde ju ligga på 55 den varma och det har det ju inte varit något sedan vi började med 

projektet, det ligger ju alltid över 60 så det är ju en fördel.” (Undersköterska) 

 

Deduktiv innehållsanalys av fokusgruppintervju 

En deduktiv innehållsanalys genomfördes genom att placera in de kodade meningsenheterna 

som erhållits i den induktiva analysen i förutbestämda kategorier och underkategorier, se ta-

bell 6, se även bilaga 6 för en komplett tabell över kategorier, underkategorier och kodade 

meningsenheter. I bilaga 7 finns en jämförelse i matrisform som visar hur de kodade me-
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ningsenheterna har placerats in i den induktiva respektive den deduktiva analysens kategorier 

och underkategorier. 

 
Tabell 6. Kategorier och underkategorier för inplacering av kodade meningsbärande enheter (Bate et 

al., 2008). 

Kategori Underkategori 

Six universal challenges Structure 

Political 

Cultural 

Educational 

Emotional 

Physical and technological 

Outer context Social and cultural environments 

Political and regulatory environments 

Market and resource environments 

Technological environment 

Inner context Organisation structure 

Organisation size 

Organisation performance 

 

Six universal challenges 

De sex universella utmaningarna representerar områden för mänskligt agerande, hantering 

(management), ledarskap och kollektiva aktiviteter som personer involverade i en förbätt-

ringsprocess måste hantera för att forma och göra sin specifika kontext mottaglig för föränd-

ringen (Bate, 2014). I denna kategori placerar sig de fenomen och faktorer som har nära kopp-

ling till och som i hög grad kan påverkas av mikrosystemet och projektgruppen. Totalt 97 av 

meningsenheterna placerades in i denna kategori, varav 48 placerades i underkategorin 

”Structure”. Detta speglar att fokusgruppen till stor del uppehöll sig vid konkreta fenomen 

kopplade till resurser i form av tid och ändamålsenlig utrustning men även tillgång till ade-

kvat information och kvaliteten eller tydligheten i informationen liksom motiverande fenomen 

och planeringen av möten och förbättringsarbetet i övrigt. 

 

”Alltså detta är ju bara … För våran del är ju detta bara en liten del av de arbeten vi har 

runt oss på Medicinkliniken. Det är därför jag har känt att det har tagit ganska stor del av 

våra arbetstider då i proportion till alla andra och det tror jag man måste tänka på när det 

gäller verksamheterna. För det är pressat, ytterst pressat med tid.” (Verksamhetsutvecklare) 

 

”Sen att vi har riktiga lock att lägga på maten till exempel, det hade vi ju inte. Från början 

plastade vi och sånt där, det tog ju mer tid men det har vi ju nu.” (Köksbiträde) 

 

Jag tror det har varit lättare för oss på avdelningen för vi har ju haft listorna och även om vi 

har ändrat så har vi tagit ner listorna och så har vi skrivit en lapp och sen har man informe-

rat och så även om det har varit lite luddigt //” (Undersköterska) 

 

”Vi tyckte väl att vi var ganska välunderrättade för du var ju på ett APT, [projektledaren] var 

ju på ett APT också och förklarade för oss bakgrund och tanke med det hela.” (Verksamhets-

utvecklare) 

 

”// och det måste man nog tänka på hur man lägger upp den här typen av projekt, för det, om 

man räknar ihop antalet timmar och det har jag gjort, hur många timmar … om vi tittade på 
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hur många personer som varit inbjudna till alla de här mötena och tiden så blir det oerhört 

många timmar i antal …//” (Vårdutvecklare) 

 

Outer context 

Den yttre kontexten representerar den mer stabila och svårpåverkade delen av organisationens 

omgivning i form av lagar, regler, marknad, teknologi, politiska, sociala och kulturella förhål-

landen på makronivå. Endast en av de meningsbärande enheterna passade in i denna kategori: 

 

”// … vi har ju kontroll nu den artonde, de kommer ju ändå två gånger om året och gör, alltså 

inspekterar i våra pärmar där vi tempar då en gång i veckan och varje dag då ju, så att vi har 

ju ändå koll från hälsomyndigheterna i [kommunen] …//” (Undersköterska) 

 

Inner context 

Den inre kontexten omfattar organisationens storlek, struktur och prestanda, till exempel 

kundtillfredsställelse, kvalitet och ekonomi. Åtta meningsbärande enheter placerades in i 

denna kategori. Fyra av dessa har koppling till mikrosystemets prestanda, och när de görs 

synliga påverkar de motivationen för förändring/förbättring. Här finns även exempel på fe-

nomen med koppling till organisationens storlek och struktur.  

 

”Alltså den nationella patientenkäten, nu kom ju det svaret, det är ju ganska längesedan, men 

där får man ju ofta fritt ord att maten är väldigt bra.//” (Verksamhetutvecklare) 

 

”Ja vi är ju så många och vi är så, jobbar så olika.” (Köksbiträde) 

 

”Fast vi ser ju bara våran lilla del.” (Verksamhetsutvecklare) 

Patienternas upplevelse av maten 

Patienternas sensoriska upplevelse av maten mättes med hjälp av en enkät före och efter ge-

nomförda interventioner. Samtliga patienter som var inskrivna vid Medicinavdelning A/B 

ombads besvara en enkät innehållande fem frågor, dock undantogs patienter som enligt vård-

personalens bedömning var olämpliga att tillfråga av hälso- eller andra etiska skäl. Enkäten 

genomfördes första gången under perioden 2014-09-01 – 2014-09-07, se Tabell 5. Enkäten 

genomfördes andra gången under perioden 2015-03-02 – 2014-03-08, se Tabell 6.  

 

Utfallet från de två enkättillfällena när det gäller portionsstorlekarna var att andelen som an-

såg att de var ”precis lagom”, var 72 procent före och 75 procent efter, medan kategorin ”nå-

got för stora” minskade från 28 till 6 procent och kategorin ”något för små” ökade från 0 till 

19 procent. Någon faktisk förändring av portionsstorlekarna har inte gjorts mellan de två en-

kättillfällena. 

 

Avseende temperaturen på den varma maten, minskade kategorin ”precis lagom” från 94 till 

83 procent, kategorin något för varm var oförändrad (6 procent) och kategorin ”något för kall” 

ökade från 0 till 11 procent. Utfallet i enkäten går stick i stäv mot temperaturmätningarna som 

visade att temperaturen på den varma maten stigit från 64,34 C till 65,61 C i genomsnitt. 

 

Utfallet för temperaturen på den kalla maten visar en minskning i kategorin ”precis lagom” 

från 97 till 94 procent och kategorin ”något för varm” ökade från 3 till 6 procent. Även här 

pekar temperaturmätningarna i motsatt riktning, den uppmätta temperaturen på den kalla ma-

ten har sänkts från 14,28 C till 12,0 C i genomsnitt. 
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När det gäller frågan om smaken på maten minskade kategorin ”mycket god” från 35 till 11 

procent, kategorin ”god” ökade från 26 till 72 procent. Detta innebär att andelen positiva om-

dömen, det vill säga, ”god” och ”mycket god”, sammantaget ökade från 61 (26+35) till 83 

(72+11) procent på bekostnad av den neutrala kategorin ”acceptabel” som minskade från 32 

till 11 procent medan kategorin ”inte så god” var oförändrad 6 procent.  

 

Utseendet på maten förändrades mot det neutrala ”ok varken mer eller mindre” som ökade 

från 29 till 53 procent på bekostnad av både negativa och positiva omdömen. Kategorin ”inte 

så tilltalande” minskade från 6 till 0 procent, kategoring ”tilltalande” minskade från 45 till 35 

procent och kategorin ”mycket tilltalande” minskade från 19 till 12 procent. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Tolkning av resultatet av förbättringsarbetet 

Om maten förvaras för lång tid i en temperatur som gynnar tillväxt av mikroorganismer, ökar 

risken för matförgiftning. Livsmedelshygien och mattemperatur är på ett sjukhus en fråga om 

patientsäkerhet. (Bibek & Arun, 2007; Jay et al., 2005). Därmed blir den självklara ambition-

en att minimera risken för att patienter, som ofta redan är nedsatta, ska drabbas av matförgift-

ning. Förbättringen syftande till en stabil process som säkrar korrekt temperatur på maten, var 

därför angelägen för att uppfylla de livsmedelshygieniska myndighetkraven och minimera 

risken för matförgiftning. Resultaten som redovisats i föregående avsnitt visar att förbätt-

ringsarbetets reviderade mål har uppnåtts och att den varma maten håller minst 60° C och att 

den kalla maten håller högst 8° C när maten levereras till vårdavdelningen. Temperaturerna 

har förbättrats och risken för matförgiftning har därmed minskat till gagn för patienterna även 

om de ursprungliga projektmålen inte har uppnåtts fullt ut. Därmed har det skapats goda för-

utsättningar för att stabilisera processens avslutande del som omfattar matens hantering på 

vårdavdelningarna.  

 

I figur 10 framgår hur temperaturen förändrades minut för minut, vid den ena av två särskilda 

testmätningar som genomfördes (bägge mätningarna gav likvärdiga resultat). Dels framgår 

lufttemperaturens förändring i matvagnens varma respektive kalla sida (röd respektive grön 

linje), dels framgår temperaturförändringar i de varma och kalla komponenter som mättes. 

”Första” respektive ”sista” representerade två olika sätt att applicera termometrarnas givare 

vid mätning av mattemperaturen. Det första sättet innebar att termometerns givare stacks ge-

nom ett borrat hål i det lock som normalt används för att täcka tallriken/skålen medan det 

”sista” innebar att termometerns givare stacks igenom en tunn plastfolie som täckte tallri-

ken/skålen. Bägge sätten användes under olika perioder av projektet. Erfarenheten var att me-

toden med plastfolien ofta gav missvisande temperaturer eftersom termometerns givare tende-

rade att glida ur sitt läge och bli hängande i luften. Frånvaron av det isolerande lock som nor-

malt används, bidrog ytterligare till att detta sätt att mäta snarare visade temperaturen i den 

omgivande luften än temperaturen i den matkomponent som avsågs mätas. Detta var också 

fallet vid den testmätning som redovisas i figur 11. Fenomenet framgår tydligt genom att 

tempkurvorna för de ”sista” komponenterna följer lufttemperaturens kurvor från det att dessa 

inlett sin förändring mot rumstemperatur. De fyra blå, lodräta strecken i diagrammet visar, 

från vänster till höger, de ungefärliga tidpunkterna för: avslutad dockning av vagnen, vagnens 

ankomst till avdelningen, start för servering och servering av den sista brickan. Tidpunkterna 

överensstämmer med de medelvärden som uppmätts, se figur 9 och figur 10. 
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Figur 11. Testmätning i matvagn under dockning och efter dockning. Kontinuerlig temperaturmätning 

med avläsning och registrering minut för minut. 

 

Av figur 11 framgår också att det finns goda förutsättningar att temperaturen vid servering av 

den sista brickan ska ligga i nivå med förbättringsarbetets ursprungliga temperaturmål, det vill 

säga, min 60° C för varm mat och max 12° C för kall mat, när temperaturen ligger i paritet 

med de reviderade temperaturmålen, dvs 60° C för varm mat och max 8° C för kall mat, när 

maten ankommer till avdelningen.  

 

Förutom de livmedelshygieniska aspekterna av maten, finns en annan sida som handlar om 

patienternas sensoriska upplevelse av maten. Att maten ger patienten en positiv sensorisk upp-

levelse är annan viktig aspekt. Därför användes en patientenkät för att mäta hur detta eventu-

ellt förändrades under tiden förbättringsarbetet. Kriterier för vilka förändringar mellan mät-

ningarna som skulle anses som acceptabla, ställdes upp. Förändringarna i resultat mellan 

första och andra mätningen av patienternas upplevelse av maten är inte entydigt och ger var-

ken stöd för att påstå att den har förbättrats eller försämrats, under tiden som förbättringsar-

betet har pågått.  

 

Den första mätningen visade att patienterna var mycket nöjda med matens temperatur redan 

innan förbättringarna men också att det fanns ett betydande förbättringsutrymme när det gäller 

matens utseende och i viss mån, även dess smak, en bild som i stora drag kvarstår vid den 

andra mätningen.  

 

I den andra mätningen har andelen som anser att den varma maten är något för kall, ökat, trots 

att temperaturen har förbättrats (blivit varmare) men fortfarande anser en stor andel (83 pro-

cent) den är precis lagom varm.  
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Andelen som anser att portionerna är för små har ökat från 0 procent till 19 procent medan 

andelen som anser att portionsstorlekarna är för stora har minskat från 28 procent till 6 pro-

cent. Portionsstorlekarna har inte ändrats. Försämringen skulle kunna bero på att andelen som 

är positiva till smaken har ökat och att man därmed vill äta mer, vilket i sin tur avspeglas i att 

man hade velat ha större portioner. Detta är dock i hög grad spekulativt, förändringen kan 

också ha andra orsaker som till exempel skillnader i personliga preferenser – det var inte 

samma patienter som besvarade enkäten vid bägge tillfällena. En positiv följd av förändringen 

skulle kunna vara att finns en potential att öka näringsintaget men det förutsätter att den avser 

patienter som har behov av att få i sig mer näring.  

 

Avseende smaken, har andelen positiva ökat på bekostnad av neutrala men även på bekostnad 

av de mest positiva. Man kan tänka sig att högre respektive lägre temperatur förbättrar den 

upplevda smaken på somliga rätter men det saknas stöd för att påstå att detta är orsakat av de 

genomförda förändringarna.  

 

Avseende matens utseende, har andelen neutrala ökat på bekostnad av både negativa och posi-

tiva. En orsak till minskningen i andelen positiva skulle kunna vara att personalens starka fo-

kus på förbättringsarbetet medfört att man negligerat utseendet och inte lagt samma omsorg 

på matens uppläggning.  

 

Man måste tolka resultaten av patientenkäten med försiktighet eftersom temperaturförbätt-

ringen inte är den enda omständighet som kan ha bidragit till förändringarna. I ett förbätt-

ringsarbete över flera månader är det näst intill omöjligt att isolera oberoende och beroende 

variabler. Ambitionen har därför inte varit att fastställa kausala samband mellan förändringar-

na i förbättringsarbetet och förändringarna i patienternas sensoriska upplevelse av maten, utan 

snarare att ha kontroll över dessa parametrar. Oavsett orsakerna till förändringarna mellan 

första och andra enkättillfället så visar enkäterna att smaken och utseendet fortfarande är de 

områden som har störst förbättringspotential och bör bli föremål för framtida förbättringsan-

strängningar. 

Tolkning av resultatet av studien 

Det finns forskning som tyder på att de flesta förbättringsinitiativ misslyckas (Thor, 2002). 

Många har studerat och försökt beskriva vilka faktorer (framgångsfaktorer) som påverkar när 

man försöker förbättra (Damschroder et al., 2009; Flottorp et al., 2013; Kaplan et al., 2010; 

Pettigrew & Whipp, 1991). Bate (2014) har kritiserat egna och andras arbeten för att vara allt-

för materialistiska, statiska uppräkningar av framgångsfaktorer och istället föreslagit alterna-

tiva angrepssätt för att utöka kunskapen till en bättre förståelse för deras dynamik, interaktion 

och komplexitet. Kvalitativa studier, med fallstudier och fokusgrupper som exempel, anges 

som lämpliga metoder .  

 

Syftet med denna studie har varit att belysa de fenomen som upplevts som betydelsefulla för 

förbättringsarbetets resultat, av den involverade personalen. Begreppet ”fenomen” har här 

använts som en sammanfattning för faktorer, händelser, skeenden och aktiviteter. Ambitionen 

har varit att ur ett specifikt fall generera en informationsrik beskrivning som kan bidra till en 

djupare förståelse och insikt och på så sätt bidra till kunskapsutvecklingen av inom området. 

 

Resultatet av den induktiva innehållsanalysen ger en bild av förbättringsarbetet som betonar 

betydelsen av fenomen som ligger nära mikrosystemet och som i hög grad kan påverkas av 

mikrosystemet, förbättringsteamet och förbättringsledaren, medan betydelsen av fenomen 

som ligger längre ifrån mikrosystemets påverkan är nedtonade. Vad som är påverkbart av 
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mikrosystemet, förbättringsteamet och förbättringsledaren är naturligtvis beroende på vilket 

ansvar och befogenheter som dessa tillerkänns. Eftersom både mikrosystemets chef och den-

nes chef ingick i förbättringsteamet fanns samma formella befogenheter som till ”vardags”. 

Projektet förfogade inte över någon projektbudget eller några egna extra resurser i övrigt. 

Detta innebar att förbättringsarbetet inte begränsades av en given projektbudget eller andra 

befogenheter som var specifika för projektet. Avvägning mellan kostnader för förbättringsar-

betet och det förväntade framtida värdet/nyttan, kunde göras ur ett helhetsperspektiv. Det var 

dock inte fråga om dramatiska beslut eller stora kostnader med hänsyn till verksamhetens 

storlek och karaktär. Flera av de fenomen som beskrivs är jämförbara med de sätt att facilitera 

förbättring som Thor et al. (2004) föreslår; exempelvis att tillhandahålla ett ramverk för för-

bättring och att hjälpa teamet att använda förbättringsverktyg. 

 

Flera förbättringsidéer var kopplade till utrustning och materiel, exempelvis var matvagnar 

(kalibrering och utbildning), termometrar (applicering och kontroll) och serveringsmateriel 

(kompletterande inköp) centrala problem vars lösningar krävde mycket tid och engagemang. 

Via projektledaren och Kostchefen fanns det befogenheter i projektgruppen att besluta om 

inköp av materiel och även att tillföra mer personal vilket dock inte blev aktuellt. Mikrosy-

stemet har varit hänvisat till att själv skapa det tidsutrymme som har krävts för förbättringsar-

betet, inga extra personalresurser har tillförts. Detta återspeglas i underkategorierna ”Tid” och 

”Möten”. Noterbart är att det inte uttrycktes någon förväntan om personaltillskott för att skapa 

tidsutrymme för förbättringsarbete, utsagorna handlade om den svåra balansgången med att 

investera tid nu för att det ska bli bättre sedan och samtidigt upprätthålla kvaliteten på ser-

vicen till patienterna. Möten framstår som något nödvändigt ont och ska därför vara korta, 

strukturerade och effektiva. Den oenighet som rådde om det hade lagts mycket eller lite tid på 

möten speglar antagligen skillnader i förväntningar mellan individer men sannolikt också 

skillnader i hur angelägen förbättringen uppfattades av de olika individerna. Att förmågan att 

genomföra effektiva möten är en viktig vid förbättringsarbete är känt från litteraturen, exem-

pelvis ägnar Nelson et al. (2007) ett helt kapitel åt detta ämne. Kategorin ”Resurser” med un-

derkategorierna ”Tid”, ”Möten” och ”Ändamålsenlig utrustning” korresponderar i hög grad 

med utmaningarna ”Structure” och ”Physical and Technological” i Bate et al. (2008) samt 

med kategorin ”Resource availability” enligt Kaplan et a. (2010). 

 

Underkategorierna ”Tillgång till information”, ”Tydlighet” och ”Arbetsfördelning” framstod 

ett ömsesidigt beroende system av interaktion och kommunikation. Även dessa underkatego-

rier hade en hög överensstämmelse med Bates et al. ”Structure”. Många inblandade och att 

alla aldrig var närvarande samtidigt innebar en utmaning. Ordinarie kostchefens föräldrale-

dighet kan ha bidragit till att tillgången till- och tydligheten i informationen uppfattades som 

bristfällig i inledningsskedet för att därefter bli bättre. Dock framstår det som att det varit en 

utmaning genom hela förbättringsarbetet att man hade tillgång till den information man be-

hövde och att den tillgängliga informationen var tillräckligt tydlig. Detta påverkade i sin tur 

arbetsfördelningen och vem som skulle göra vad. 

 

Arbetssättet med många förändringar som testades i olika sekvenser upplevdes inledningsvis 

som förvirrande och frustrerande. Man hann knappt vänja sig vid ett arbetssätt förrän det var 

dags att ändra igen. Successivt vande man sig vid detta och i takt med ökande kunskap och 

insikt om hur de förändringar som testades påverkade temperaturen, framstod PDSA-metoden 

som självklar, naturlig och effektiv. Med denna erfarenhet i bagaget känner man sig också 

bättre rustade för framtida förbättringsarbete vilket förstärks av att deltagare med tidigare er-

farenhet av liknande arbetssätt inte upplevde samma frustration. 
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Matens stora betydelse i sjukvården och livsmedelshygienens betydelse för patientsäkerheten 

var inget som deltagarna behövde övertygas om. Några utbrott av matförgiftning på det stude-

rade sjukhuset finns dock inte dokumenterade. Man kunde därför förvänta sig en högre tröskel 

för att uppnå engagemang för värdet av att ytterligare förbättra något som aldrig medfört 

några konkreta problem och där möjligheten att påverka dessutom uppfattades som mycket 

begränsad. Även här framgår en spridning där individer med stort engagemang uttryckte stor 

frustration över det man uppfattade som motstånd och negativa attityder hos vissa individer. 

Här blev de omfattande mätningarnas betydelsefulla. Mätningarna gav en omedelbar och 

konkret återkoppling i förhållande till målen. Positiva utfall gav bekräftelse och uppmuntran 

medan uteblivna framsteg avslöjade slarv och misstag som kunde uppfattas som bristande 

engagemang. 

 

Resultatet från den deduktiva analysen och jämförelsen mellan den induktiva och den deduk-

tiva analysen, bekräftar bilden från den induktiva analysen. Jämförelsen visar att de fenomen 

(kategorier och underkategorier) som genererades vid den induktiva analysen även passar in i 

den modell som användes för jämförelsen (Bate et al., 2008). De fenomen som identifierades i 

denna studie finns således beskrivna i litteraturen sedan tidigare, även om benämningarna 

skiljer sig åt och alla koder från en underkategori i den induktiva analysen inte fick plats i en 

och samma underkategori i den deduktiva analysen, vilket framgår i detalj av bilaga 6-9. 

Detta är inte förvånande eftersom definitionerna för kategorierna och underkategorierna i jäm-

förelsemodellen förefaller näst intill uttömmande. Jämförelsen tillför en intressant dimension 

till resultatet genom att peka på fenomen som kunde förväntats ha haft betydelse men som 

enligt tolkningen av den induktiva analysen hade haft underordnad eller ingen betydelse. För-

utom den omnämnda modellen kan man finna likheter med MUSIQ-modellens faktorer som 

till exempel ”Resource availability”, ”Capability for improvement” och ”Motivation to 

change” (Kaplan et al., 2010). Även Flottorp et al. (2013) har i sin checklista faktorer som 

korresponderar med analysresultat, exempelvis ”Innovation and motivation”, ”Capacity to 

plan change” och ”Availability to necessary resources”. 

Slutsatser 

 Studien visar att det gick att åstadkomma betydande förbättringar i matens temperatur 

med hjälp av strukturerat förändringsarbete med PDSA-modellen som grundläggande 

metod, vid ett sjukhus med brickdukningssystem. Förbättringarna har kommit patienter-

na tillgodo genom en minskad risk för matförgiftning.  

 De fenomen som var betydelsefulla för resultatet låg i hög grad inom ramen för vad 

mikrosystemet och förbättringsteamet själva kunde påverka. Betydelsefullt var: 

- Resursanvändningen i form av ändamålsenlig utrustning, tid för förbättringsarbete 

och korta, strukturerade och effektiva möten. 

- Interaktionen och kommunikationen i form av tillgången och tydligheten i inform-

ationen och arbetsfördelningen. 

- Förändringsförmågan i form av förbättringskompetens, förmåga att planera och 

förmåga att tillämpa metoder för förändring och omsätta detta i nya arbetssätt. 

- Delaktighet och engagemang bland de som berördes av förbättringsarbetet med ut-

gångspunkt i individuella faktorer och hur dessa påverkas av hur framsteg synlig-

görs och andra motiverande faktorer. 

 De betydelsefulla fenomenen återfinns som faktorer under andra benämningar i den 

jämförda modellen “Organizing for quality in healthcare: the six universal challenges”. 

 Fenomen som i den jämförda modellen benämns ”Outer context” och ”Inner context” 

och beskrivs som liggande längre från mikrosystemets inflytande, har varit mindre be-

tydelsefulla. 
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 Studien ger inte något entydigt svar på hur temperaturförbättringen har påverkat patien-

ternas sensoriska upplevelse av maten men det framgår att matens smak och utseende är 

de områden som har störst förbättringspotential.  
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Metoddiskussion 

Förbättringsarbetet  

Förändringen av projektets inriktning som tidigare beskrivits i metod- och resultatavsnitten, 

var nödvändig för projektets genomförande och innebar att förbättringsidéer och förändringar 

kunde testas i liten skala vilket också är i linje med den fjärde av Langleys et al. (2009) grund-

läggande principer för förbättring, vilket även betonas av Nelson et al. (2007). Det var viktigt 

att kunna fokusera resurserna på att få förbättringsidéerna ordentligt testade och utvärderade i 

liten skala och att få en viss stabilitet i de förändringar i kökets arbetssätt som detta krävde, 

innan fler vårdavdelningar engagerades i förbättringsprojektet. Det var också viktigt att Kost-

avdelningen hade gjort tillräckligt i sin del av processen för att ge vårdavdelningarna rimliga 

förutsättningar för att utföra de avslutande delarna av processen. Eftersom förändringar i kö-

kets arbetssätt påverkar förutsättningarna för samtliga vårdavdelningar hade det varit svårt att 

motivera vårdavdelningarna att ta itu med sin del av processen innan man hade fått vettiga 

förutsättningar.  

 

Avsikten var att filma arbetet med brickdukning, transport och servering för att mäta tidsåt-

gången och variationen i tidsåtgången för olika moment. Tanken var också att filmningen 

skulle kunna avslöja och tydliggöra ”slöserier” i flödet och generera idéer till förändring och 

förbättring. Samtliga delar i flödet filmades men inte i den omfattning som var tänkt eftersom 

de tekniska möjligheterna att redigera och spela upp filmsekvenser var så begränsade att det 

skulle ha gått åt för mycket tid att låta flera personer titta på och analysera materialet. Tidsåt-

gången mättes därför med hjälp av en blankett under en period på fyra veckor i stället. Till-

sammans gav detta tillräckligt med data om variationen i tidsåtgång men vilka förbättrings-

idéer som eventuellt hade kunnat genereras med ett mer omfattande filmmaterial är naturligt-

vis omöjligt att veta. 

 

De omfattande temperaturmätningarna var centrala i förbättringsarbetet. De gav omedelbar 

återkoppling över effekten av utförda förändringar och drev arbetet framåt. Mätningar gav de 

data som enligt Langley et al. (2009) är nödvändiga vid förbättring. Mätningar är också vik-

tiga för att kunna analysera och förstå variation i flödet (Elgh, 2013, Thor et al., 2007). 

Tempmätningarna utfördes med en handhållen termometer med insticksgivare. Detta innebar 

att dörrarna till matvagnarna måste öppnas vid mätning av temperaturen under flödet, till ex-

empel vid ankomsten till vårdavdelningen. När dörrarna öppnades strömmade rumstempere-

rad luft in i vagnen vilket påskyndade den oönskade temperaturförändringen på maten. För att 

motverka detta användes därför stektermometrar under en period. Stektermometrarna var av 

den typ som finns att köpa i de flesta varuhus, utrustade med en insticksgivare som kopplas 

med en kabel till en display. Detta innebar att temperaturen kunde avläsas på utsidan av vag-

nen utan att dörrarna behövde öppnas. Termometrarna kalibrerades genom jämförelse med de 

ordinarie termometrarna i uppkokande vatten. Problemet med dessa termometrar var att in-

sticksgivaren hade en benägenhet att förflytta sig från det läge den hade applicerats i och där-

med ge felaktiga mätvärden. Därför återgick man till de handhållna termometrarna men an-

vändandet av stektermometrarna bidrog sannolikt till att det tog längre tid att uppnå en stabil 

process med godkända temperaturer. Inledningsvis liknade lärandet det som Argyris (1991) 

kallar för ”single loop learning”. När nya arbetssätt skulle testas tenderade de att inte bli ut-

förda konsekvent beroende på att man påpekade att något missats och försökte rätta till detta i 

efterhand. Återkopplingen från mätningarna kombinerat med gemensam reflektion vid pro-

jektgruppsmöten och frekventa ”ståmöten” genererade efterhand en gemensamt fördjupad 

förståelse för uppgiften enligt vad Granberg och Ohlsson (2005) benämner kollektivt lärande. 

Detta ledde till att man i förväg försäkrade sig om att alla hade förstått vad de skulle göra och 
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hade förutsättningar att utföra det och på så sätt kom man åt de grundläggande orsakerna till 

missarna. 

Studien  

Metodvalet innebar ett medvetet ställningstagande att avstå generaliserbara resultat till förmån 

för den kunskap som kvalitativa metoder ger, det vill säga vilken mening berörda människor 

ger ett fenomen och hur de tolkar och erfar det (Wibeck, 2012). Valet av fokusgruppsintervju 

som datainsamlingsmetod gjordes utifrån att det är en lämplig metod för att studera männi-

skors erfarenheter när det gäller komplexa ämnen, den kan ge en rik och stor mängd data med 

djupare mening, viktiga samband och subtila nyanser (Stewart & Shamdasani, 2014). Kontex-

ten för studien och studiens resultat ska ses i ett sammanhang för att kunna bidra till en bre-

dare och djupare förståelse för vilka fenomen som kan vara viktiga vid förbättring. Det är på 

detta sätt läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur överförbara studiens resultat är på en 

annan kontext. 

 

De personer som varit mest involverade i förbättringsarbetet, det vill säga projektgruppen, 

med undantag av kostchefen och vårdenhetschefen ombads att delta i fokusgruppen. Sena 

återbud på grund av sjukdom, ersattes med två medarbetare från Kostavdelningens som inte 

tillhörde projektgruppen men som varit delaktiga i förbättringsarbetet. Antalet deltagare i fo-

kusgruppen blev därmed sex personer. Vad som är en lämplig storlek på en fokusgrupp är 

omdiskuterat, Wibeck (2012) rekommenderar fyra till sex deltagare med en övre gräns vid 

åtta deltagare för att alla ska komma till tals. Det fanns inga tecken på att ersättarna hämmade 

gruppen eller påverkade den negativt på annat sätt. En begränsning med fokusgrupper är att 

deltagarnas svar kan påverkas av varandra, särskilt om det finns en dominant medlem i grup-

pen men något sådant observerades inte i denna fokusgrupp (Stewart & Shamdasani, 2014).  

 

Det kan inte uteslutas att författarens närvaro kan ha påverkat fokusgruppen. Detta motverka-

des genom att en utomstående person fungerade som moderator och ledde diskussionen me-

dan författaren förhöll sig passiv i bakgrunden med undantag av två tillfällen i slutet av inter-

vjun då kompletterande frågor framfördes.  

 

Transkriptionen utfördes ordagrant från det inspelade materialet av författaren. Den kvalita-

tiva innehållsanalysen utfördes med induktiv, manifest ansats vilket innebär att den är förut-

sättningslös och utgår från det uppenbara/synbara innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 

2004; Hsieh & Shannon, 2005). Kvalitativ innehållsanalys innebär dock alltid att texten tol-

kas, det är snarare fråga om graden av tolkning avseende djup och nivå på abstraktion ( Gra-

neheim & Lundman 2004). Författaren hade en ingående kunskap om det studerade förbätt-

ringsarbetet och hade även läst ett flertal artiklar om framgångsfaktorers och kontextens bety-

delse vid förbättringsarbete. Sannolikt har det påverkat analysarbetet och det kan inte uteslu-

tas att exempelvis underkategorier och kategorier hade fått andra benämningar om författaren 

hade haft en annan förförståelse. Studien resulterade heller inte i nya fenomen eller faktorer 

som inte har varit kända sedan tidigare. Den deduktiva analysen och jämförelsen visade att 

samtliga kodade meningsenheter kunde placeras in i jämförelsemodellen.  

 

Det är uppenbart att de fenomen som kommer till uttryck i denna studie har ett tydligt fokus 

på mikronivån. Fenomen på meso- och makronivå tycks ha varit av underordnad betydelse. 

Detta kan bero på att fenomen på dessa nivåer faktiskt har varit av underordnad betydelse men 

det kan inte uteslutas de varit betydelsefulla även om personalen inte har upplevt det så. Det 

skulle till och med kunna vara så att kontexten på meso- och makronivå har varit främjande 

vilket dessutom kan vara resultatet av ett mycket medvetet och omfattande arbete. Vid en in-
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tervju med en induktiv ansats finns en risk att sådana förhållanden inte uppfattas av intervju-

personerna eller tas för givna och därför inte kommer fram trots att de i själva verket är myck-

et betydelsefulla. Detta är en begränsning som härrör från forskningsfrågans formulering där 

det är den involverade personalen upplevelser som efterfrågas och den induktiva ansatsen som 

valts för att inte intervjupersonernas utsagor ska färgas av frågor som leder i en viss riktning. 

Detta är en slutsats som framkommit i efterhand, hade denna insikt funnits med från början 

hade man kunnat komma åt det genom att låta en intervju inledas induktivt för att övergå till 

en deduktiv ansats, alternativt hade en induktiv intervju kunnat kompletteras med en separat 

uppföljande deduktiv intervju. Studien har dock givit svar forskningsfrågan som den har varit 

formulerad. 

 

Förbättringsarbetets huvudsakliga syfte, att minska risken för matförgiftning, är svårt för pati-

enterna att värdera och därmed kan man heller inte förvänta sig att kunna avläsa en förändring 

i ökad eller minskad patienttillfredsställelse. Syftet bygger på en tankekedja, grundad på det 

starka sambandet mellan temperatur och tillväxt av mikroorganismer, där en viss insats eller 

ett visst tillstånd förväntas medföra att det långsiktiga målet kan uppnås och vidmakthållas. 

Man kan jämföra med ambitionen att minska dödligheten i lungcancer genom att motverka 

tobaksrökning eller arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner genom grundläggande 

hygienrutiner i form av ”rätt klädd och rena händer”. Hög följsamhet har visat sig ha stor ef-

fekt, däremot kan man inte avläsa den på kort sikt i form av ökad uppskattning från patienter-

na. Trots detta hade det varit märkligt att genomföra en studie som handlar om viktiga kvali-

tetsaspekter av mat utan att kunna ge en bild av hur de som äter maten uppfattar den. 

 

Frågorna i den enkät som användes för att mäta patienternas upplevelse av maten har sitt ur-

sprung i den enkät som Kostavdelningen använt under många år för att mäta kundtillfredsstäl-

lelsen. Formulering av frågor och svarsalternativ justerades för att passa den aktuella studien 

men det bedömdes som en fördel att resultatet till sitt innehåll och betydelse skulle kunna 

jämföras med tidigare enkätresultat. Denna ambition synes inte ha lyckats, resultatet av studi-

ens enkät avviker kraftigt från tidigare enkätresultat med betydligt sämre utfall avseende ma-

tens smak och utseende. Det kan vara en tydlig förskjutning i patienternas uppfattning som 

återspeglas men det kan också bero på att enkäterna inte är helt identiska och framför allt på 

att urvalet i studieenkäten utgjorts av alla patienter som varit inlagda under en vecka medan 

urvalet i de tidigare patientenkäterna utgjorts av de patienter som varit inlagda vid enkättill-

fället, vilket i praktiken innebär ett par timmar under en dag då personalen delat ut enkäterna. 

Ett genomförande av den ordinarie patientenkäten kan bringa klarhet i detta.  

 

Enkäten ger inte evidens för att patienternas upplevelser före och efter, har förändrats på 

grund av de genomförda förändringarna och förbättringarna i matens temperatur, vilket heller 

inte varit avsikten. Värdet av enkäten har varit att se hur patienterna upplever maten, oavsett 

orsak. Dock förefaller det naturligt att, i en analys av bakomliggande orsaker, även beakta de 

förändringar som har gjorts under förbättringsarbetet. Bortfallet (17,5 procent första och 25 

procent andra) består av patienter som har avböjt att delta och patienter som inte har blivit 

tillfrågade på grund av att personal bedömt att de inte kunnat delta på grund av språk, medi-

cinsk status eller liknande. Det kan inte uteslutas att detta medfört ett visst bias. 

Författarens roll 

Författaren till denna studie var verksamhetschef för det verksamhetsområde som Kostavdel-

ningen tillhörde och medlem i sjukvårdsledningen för det sjukhus där förbättringsarbetet och 

studien genomfördes. Författaren var alltså Kostchefens närmaste chef men hade däremot 

inget formellt ledarskap över de vårdavdelningar som deltog i förbättringsarbetet. Författaren 
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hade också rollen som projektledare/facilitator för förbättringsarbetet och ledde projektgrup-

pens möten och höll i dokumentationen av arbetet.  

 

I aktionsforskning deltar forskaren aktivt i syfte att ha en direkt påverkan på lösningen av det 

problem som är i fokus. Kunskap och insikt utvecklas genom handling tillsammans med de 

människor som är föremål för studien. Lärandet i processen förväntas komma både forskaren 

och de övriga deltagarna tillgodo (Petersson & Lindskov, 2012; Reason & Bradbury, 2013). 

De iterativa faserna av planering, praktiska tester, analys/reflektion och handling/införande, i 

de genomförda PDSA-cyklerna, korresponderar med den cirkulära forskningsprocess som 

anses som ett av aktionsforskningens fundament (Petersson & Lindskov, 2012). Utöver de 

resultat av studien som presenterats ovan, tycks projektet ha stimulerat och ökat intresset och 

förmågan att bedriva förbättringsarbete vilket avspeglas i följande citat: 

”Och de här redskapen vi har använt de här verktygen vi har haft det har vi ju inte, så har vi 

ju inte gått till i de projekt vi har haft innan då ju.”  

”Men då skulle man ju vara mer förberedd för det [förbättringsarbete]. Om man har varit 

med i denna och går in ett ytterligare, då skulle man ju vara mer förberedd och veta lite hur 

man … det blir ju en summa av detta.” 

”Jag tycker det är synd om dem som aldrig är med något förbättringsarbete.” 

”För det har ju varit väldigt roligt ändå,” 

Att verka som projektledare/facilitator har givit värdefull erfarenhet av, och insikt i, betydel-

sen av de praktiska färdigheter som erfordras. Planering och goda förberedelser, framstår som 

en grundläggande förmåga som de involverade personerna förväntar sig av en projektledare. 

Det har varit en stor fördel att beslut har kunnat fattas vid sittande bord i projektgruppen, på 

så sätt har onödiga fördröjningar undvikits. En nackdel är dock att de ordinarie rollerna och 

förväntningarna tenderat att följa med in i projektgruppen. Ledarskap är en relation mellan 

ledare och ledda, därför skapas ledarskapet i minst lika stor utsträckning av de ledda, deras 

krav, förväntningar och föreställningar (Holmberg & Henning 2003). Ackerman (2008) talar 

om att ge ansvar och känslorna kring att ge ifrån sig ansvar, att ge ifrån sig möjligheten att 

göra fel, ”att det tar lika lång tid att förklara som att göra det själv” och ”hur ska jag veta att 

det blir rätt gjort? ” - att släppa kontrollen. Samtidigt gäller det, att det finns förutsättningar att 

lyckas och leva upp till ansvaret. Att inte ha för bråttom, ”Things takes time”, att ”sitta på 

händerna” när man känner att det går för långsamt. När tiden rinner iväg och inga konstruk-

tiva idéer kommer fram är det lätt till att ”ta över”. I stället för att i det läget ta ett steg tillbaka 

och sänka farten är det lätt till att man som ledare serverar lösningarna själv vilket även kan 

framstå som bekvämt för övriga i projektgruppen. Här kan man se vissa likheter med den 

rollkonflikt som kan uppstå när en aktionsforskare bedriver studier i sin egen ordinarie orga-

nisation (Coghlan och Casey 2001). 

Resurser, framför allt i form av tid, framstod inte oväntat som en nyckelfaktor. Tid brukar 

tillmätas en stor betydelse och i stället för tillskott, minskades bemanningen med 76 procent 

tjänst i samband med förbättringsarbetets start. Trots detta uttrycktes det aldrig någon kritik 

eller direkta förväntningar på tillskott av personalresurser Detta kan delvis bero på projektle-

darens ställning som chef och att det därmed fanns tämligen omfattande befogenheter att be-

sluta om resurser inom projektgruppen, vilket kan ha motverkat att frestelsen skylla bristande 
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aktivitet och framsteg på omständigheter utanför den egna kontrollen. Kostpersonalen har 

dock en lång historia av effektiviseringar bakom sig, där man har utvecklat ett konstruktivt 

förhållningssätt och en sällsynt förmåga att ta sig an upprepade personalminskningar. Det är 

snarare denna kultur, präglad av klarsyn och stolthet, som återspeglas.  

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, trovärdighet och överförbarhet. 

Det råder delade meningar om vilka begrepp som är bäst lämpade för att beskriva kvaliteten 

på vetenskapliga arbeten. Somliga anser att reliabilitet och validitet bör användas vid all 

forskning (Morse, Barett, Mayan, Olson, Spiers, 2008; Sparkes, 2001; Whittemore, Chase, 

Mandle, 2001). Andra anser att dessa begrepp är förknippade med positivistisk forskning och 

därför inte är lämpliga för kvalitativ forskning (Lincoln & Guba, 1985; Sandelowski, 1993). 

Reliabilitet handlar om replikerbarhet eller hur väl en mätning eller ett mätinstrument förmår 

ge samma resultat vid upprepade mätningar medan validitet handlar om relevans, det vill säga 

i vilken grad man verkligen mäter det man vill mäta (Djurfeldt, 2010).  

 

När det gäller reliabilitet och validitet i mätningen av patienternas upplevelse av maten, är det 

viktigt att markera att resultaten inte ska tolkas som ett mått på mattemperaturens betydelse 

för patienternas sensoriska upplevelse av maten utan bara just de aspekter av patienternas 

upplevelse som efterfrågas. Statistiskt fastställda samband med matens temperatur saknas. Det 

är heller inte känt hur stora förändringar i temperaturen som krävs för att den sensoriska upp-

levelsen ska påverkas. Bortfallet, som utgörs av patienter som har avböjt deltagande eller som 

personalen bedömt inte skulle tillfrågas av etiska/medicinska skäl, kan ha påverkat. Fördel-

ningen mellan hur många som själva har avböjt och hur många som inte blivit tillfrågade är 

inte känd. Det kan inte uteslutas att det har funnits en stor variation i bedömningarna av vilka 

patienter som inte ska tillfrågas beroende på vem i personalen som gjort bedömningen. 

 

I kvalitativ forskning är olika aspekter av begreppet trovärdighet, som giltighet, pålitlighet 

och överförbarhet, lämpligare begrepp. Trovärdighet bygger på författarens förmåga att över-

tyga läsaren om rimligheten och giltigheten i resultaten och den vunna kunskapen (Lincoln & 

Guba, 1985). En bedömning av trovärdigheten i en studie med kvalitativ innehållsanalys bör 

omfatta urval och rekrytering av deltagare [forskningspersoner], datainsamlingsmetodens 

lämplighet, hur lämpligaste meningsenheter har valts ut, hur väl kategorier inkluderar rele-

vanta data och exkluderar irrelevanta data, likhet inom och skillnad mellan kategorier samt i 

vilken grad resultaten är överförbara till andra kontexter (Graneim & Lundman 2004). Denna 

studies giltighet styrks av beskrivningarna av urval till fokusgrupp och val av datain-

samlingsmetod som återfinns i metoddiskussionen ovan. Genom att använda en utomstående 

person med goda kunskaper i förbättringskunskap som moderator i fokusgruppsintervjun, 

stärktes trovärdigheten. Inspelade data transkriberades ordagrant vilket stärkte tillförlitlighet-

en. Analysarbetet beskrivs med hjälp av citat och kategorier i resultatredovisningen, en illust-

ration av hur meningsenheter har valts ut, kondenserats och abstraherats finns i bilaga 4. Hur 

väl relevanta data inkluderats och irrelevanta data exkluderats liksom hur likheter inom kate-

gorier och skillnader mellan kategorier har bedömts framgår av de representativa utsagor som 

citerats i resultatavsnittet. Avseende överförbarheten så gäller studiens resultat i första hand 

det studerade fallet och ska inte uppfattas som generaliserbart. Studien innehåller en beskriv-

ning av sammanhang (kontext), urval av fokusgruppsdeltagare, datainsamling, analys och 

resultat. Det kommer an på läsaren att själv utifrån detta avgöra studiens trovärdighet och 

överförbarhet till det egna sammanhanget. Tillsammans med flera liknande studier kan denna 

studie bidra till en bredare och djupare förståelse för vilka fenomen som kan vara viktiga vid 

förbättring.  



 

35 

Implikationer för praktik 
Vid det studerade sjukhuset är första steget taget, där återstår att minska variationen i arbets-

sätten på vårdavdelningarna så att en stabil process som säkerställer att de uppnådda förbätt-

ringarna kommer patienterna tillgodo hela tiden, alltid. Detta kräver förändringar som går så 

djupt in i vårdavdelningarnas rutiner och arbetssätt att de svårligen låter sig genomföras med 

mindre än en mycket tydlig prioritering av måltidsverksamheten. Detta underskattades vid 

planeringen vilket var en av orsakerna till förändringen av projektets inriktning. I ljuset av 

detta kan det vara fördelaktigt att inledningsvis fokusera arbetet och inte gapa över för myck-

et. Att definiera mål för den del av processflödet som styrs av tillagningsköket och säkerställa 

en stabil process innan breddinförande på sjukhusets samtliga vårdavdelningar, förefaller vara 

en klok strategi. På så sätt kommer förbättringarna samtliga avdelningar tillgodo utan att de 

behöver involveras förrän de avslutande delarna av processflödet som de själva kan påverka, 

ska förändras. 

 

Flera sjukvårdshuvudmän testar nu ”vårdnära service” som ett sätt att effektivisera och han-

tera bristen på vårdpersonal. Vårdnära service innebär att arbetsuppgifter som utförs på en 

vårdenhet men som inte kräver personal med vårdkompetens, utförs av servicepersonal. Det 

innebär en specialisering där vårdpersonalen ägnar sig åt uppgifter som de är utbildade för 

medan den vårdnära servicen utförs av personal som är specialiserad på detta. En variant av 

vårdnära service som kunde vara intressant att prova och studera är att måltidsservicen på en 

vårdavdelning helt eller delvis utförs av servicepersonal. Frågan är då om detta skulle kunna 

minska variationen i tid från matens ankomst till färdig servering, om serveringen av maten 

kan göras mindre beroende av andra aktiviteter på vårdavdelningen och om det över huvud 

taget skulle kunna ge en bättre kvalitet på måltidsservicen med nöjdare patienter som resultat? 

 

Brickdukningssystemet erbjuder många fördelar men en av dess svagheter är svårigheten att 

upprätthålla rätt temperatur på maten genom hela processen. För sjukhus med brickduknings-

system som brottas med detta problem och vill förbättra temperaturen bör även andra frågor 

beaktas: Vilken effekt får en förbättring (ur hygienisk synpunkt) av matens temperatur på öv-

riga patientupplevda aspekter av maten, som smak och utseende? Räcker det med att uppfylla 

hygienkravet för att patienterna ska uppleva det som att maten har rätt temperatur? Om man 

upplever maten som ”godare”, vill man då äta mer, vill man ha större portioner?  

 

Att mat som inte håller rätt temperatur upplevs mindre positivt finns belagt i litteraturen 

(Socialstyrelsen, 2011). Detta är i sig ytterligare ett skäl att beakta matens temperatur, ett skäl 

som dessutom förstärks av att risken för att en sämre sensorisk upplevelse även leder till att 

patienterna äter mindre vilket påverkar den medicinska behandlingen negativt, i synnerhet för 

de patienter som har svårigheter att få i sig tillräckligt med näring, t ex cancerpatienter 

(Norman et al., 2008; SKL, 2011; Socialstyrelsen, 2000). Att maten håller ”rätt” temperatur i 

hygieniskt avseende är dock ingen garanti för att den ska upplevas som optimal ur sensorisk 

synpunkt, detta avgörs av personliga preferenser. Man kan utgå från att det finns fler faktorer 

än temperaturen som har betydelse, temperaturen har kanske en begränsad betydelse. Men, 

beroende på utgångsläge, bör hygieniskt korrekta temperaturer vara antingen ett mål att sträva 

efter eller en grundläggande förutsättning att slå vakt om, vid förbättringsarbeten som syftar 

till att förbättra matens sensoriska egenskaper.  

Implikationer för forskning 
Studiens resultat utgör ett litet bidrag, som tillsammans med andra liknande studier, leder till 

fördjupad förståelse och kunskap om fenomen som har betydelse för resultatet vid förbätt-
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ringsarbete. Studien tillför inte ny kunskap i form av nya fenomen eller faktorer, vilket inte 

var att förvänta eftersom litteraturen redan innehåller nästintill heltäckande förteckningar. 

Värdet ligger snarare i att den beskriver och betonar vissa, sedan tidigare kända fenomen och 

kopplar dessa till ett tydligt beskrivet fall med en viss kontext. Läsaren kan utifrån detta skapa 

sig en bild av hur dessa interagerat med varandra och kontexten. Häri ligger också svagheten, 

resultaten ger en rik och djup förståelse som främst är giltig för den studerade kontexten, men 

som inte är generaliserbar, överförbarheten hänger på läsaren och den eller de kontexter som 

läsaren har att tillgå. 

 

I denna studie har datainsamling skett utifrån en induktiv ansats vilket har givit svar på vilka 

fenomen som den involverade personalen upplevt som betydelsefulla för förbättringsarbetets 

resultat. Detta lämnar en intressant fråga obesvarad: Fanns det andra fenomen som var bety-

delsefulla utan att den involverade personalen uppmärksammade dem? I framtida studier 

kunde det vara intressant att kombinera ansatser genom att låta en induktiv datainsamling 

kompletteras av en deduktiv datainsamling där betydelsen av kända fenomen från en vald 

modell graderas av forskningspersonerna. 
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Tack! 
 

Ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit och underlättat detta arbete: 

 

Christina Keller, handledare 

Anneli Tellmo-Jung, coach 

Sofia Persson, moderator 

Nicoline Vackerberg samt övriga lärare och föreläsare 

Susann Bäckdahl, Maj, Emanuelsson, Jennie Ferm, Lena Forsberg, Lotten Lindetorp, Ida 

Lundström, Maria Malmsten. Åsa Svensson och övriga medarbetare på Kostavdelningen 

Christina Andersson, Anette Ingvarsson, Karin Johansson, Lise-Lotte Svensson och övriga 

medarbetare på Medicinsk vårdenhet A/B 

Amy Kara Lyckesand och övriga medlemmar i Serviceenhetens ledningsgrupp 

Till sist ett särskilt tack till min hustru Karin och resten av familjen för att ni har stått ut med 

mig under de här tre åren! 
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Bilagor 
 

1. Patientenkät 

2. Info till fokusgruppsdeltagare, skriftligt samtycke 

3. Intevjuguide för fokusgruppsintervju 

4. Exempel på selektering, kondensering och abstrahering av meningsenheter 

5. Induktiv kvalitativ innehållsanalys, kategorier, underkategorier, och kodade meningsen-

heter  

6. Deduktiv kvalitativ innehållsanalys kategorier, underkategorier enligt (Bate m fl, 2008), 

kodade meningsbärande enheter 

7. Jämförelse mellan induktiv och deduktiv kvalitativ innehållsanalys kategorier, underkate-

gorier, och kodade meningsenheter  

8. Korsjämförelse, antal kodade meningsenheter fördelat på respektive underkategori 



Bilaga 1 Patientenkät 

1 

Vad tycker du om maten?   
För oss är det viktigt att våra patienter är nöjda med maten som vi serverar! För att få ett bra un-

derlag för vårt förbättringsarbete ber vi om dina synpunkter på maten du har ätit här på avdelning-

en. Vi är därför mycket tacksamma om du tar dig tid att svara!  

Tack på förhand för din medverkan! 

Bearbetningen av enkäten sker helt konfidentiellt, det kommer inte att vara möjligt att se vem som har svarat 

vad. Lämna den ifyllda enkäten till personalen så tar vi hand om den. 

 

Jag är man 

□ 

Jag är kvinna 

□ 

 

Ålder: 

 

 

Jag är ……………..… år 

 

     

1. Vad tycker du om storleken på portionerna du har fått?  

Jag tycker att de varit … 

□ 
alldeles för små 

□ 
något för små 

□ 
precis lagom 

□ 
något för stora 

□ 
alldeles för stora 

     
2. Vad tycker du om temperaturen på den varma maten (t ex kokt potatis, kött, gröt mm) du har fått?  

Jag tycker att den har varit … 

□ 
alldeles för kall 

□ 
något för kall 

□ 
precis lagom 

□ 
något för varm 

□ 
alldeles för varm 

     

3. Vad tycker du om temperaturen på den kalla maten (t ex råkost, dessert, smörgås, fil, mm) du har fått?  

Jag tycker att den har varit … 

□ 
alldeles för varm 

□ 
något för varm 

□ 
precis lagom 

□ 
något för kall 

□ 
alldeles för kall 

     

4. Vad tycker du om smaken på maten du har fått?  

Jag tycker att den har varit … 

□ 
inte alls god 

□ 
inte så god 

□ 
acceptabel 

□ 
god 

□ 
mycket god 

     

5. Vad tycker du om utseendet på maten du har fått?  

Jag tycker att den … 

□ 
inte har sett alls 

tilltalande ut 

□ 
inte har sett så 

tilltalande ut 

□ 
har sett ok ut, varken 

mer eller mindre 

□ 
har sett tilltalande 

ut 

□ 
har sett mycket 

tilltalande ut 
 

Komplettera gärna dina svar med förtydligande kommentarer eller ge andra synpunkter på, nästa sida!  
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Komplettera gärna dina svar med förtydligande kommentarer eller ge andra synpunkter nedan! 
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Information till deltagare i fokusgruppintervju 

Matens temperatur – en fråga om patientsäkerhet och kvali-

tet  

Bakgrund och syfte 

Ett förbättringsprojekt avseende patientmaten kommer att 

genomföras vid Värnamo sjukhus under hösten 2014. 

Syftet med förbättringen är uppnå en stabil process 

avseende matens temperatur.  

Du har deltagit i förbättringsarbetet och vi vill gärna att du 

tillsammans med övriga i projektet, medverkar i en studie 

där syftet är att få en bättre förståelse av gruppens 

upplevelse av vad som bidragit och underlättat respektive 

vad som motverkat och hindrat förbättringsarbetet under 

projektet. 

Dagens kunskap om vilka förutsättningar som kan bidra 

till lyckade förbättringar är bristfällig. En bättre förståelse 

av vad som påverkar ansträngningar för att förbättra 

kvalitet och patientsäkerhet kan bidra till att förbättringar 

kan genomföras och spridas med större framgång och 

effektivitet. 

Hur går studien till? 

Studien genomförs som en fokusgruppintervju, vilket 

innebär att en grupp (4-8 personer) intervjuas tillsammans 

av en intervjuledare under ca en timme. Intervjuledaren 

leder ett samtal med frågeställningar och följdfrågor som 

gruppmedlemmarna får samtala om och besvara. Samtalet 

spelas in och överförs till skriven text i ett 

ordbehandlingsprogram. Därefter analyseras och tolkas 

textens innehåll av forskaren med en metod som innebär 

att man urskiljer och kategoriserar teman som förekommit 

under samtalet. 

Vilka är riskerna? 

Några fysiska risker bedöms inte föreligga. Det är 

oundvikligt att övriga deltagare, intervjuledare och 

forskare får kännedom om de utsagor deltagarna gör.  

Hantering av data och sekretess 

Personuppgifter kommer inte att behandlas i studien. 

Data, i form av inspelningar av intervjuer, utskrifter av 

intervjuer eller annat material som indirekt kan härledas 

till en enskild individ, kommer att behandlas och förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Hur får jag information om studiens resultat? 

Studien kommer att ingå i en masteruppsats och kommer 

att publiceras på Högskolan i Jönköpings webplats DIVA.  

Frivillighet 

Deltagande i projektet är helt frivilligt, deltagare har rätt 

att när som helst avbryta sitt deltagande, utan förklaring. 

Ansvariga 

Forskningshuvudman:  Hälsohögskolan Jönköping 

 Marlene Ockander 

 Box 1024 

 551 11 JÖNKÖPING 

Huvudansvarig forskare: Universitetslektor Christina 

Keller 

 Box  

 551 11 JÖNKÖPING 

 E-post: christina.keller@jibs.hj.se 

 Telefon: 036-10 17 78 

Ytterligare information: Verksamhetschef Hans Tunér 

 Värnamo sjukvårdsområde 

 331 85 VÄRNAMO 

 E-post: hans.tuner@lj.se 

 Telefon: 036-69 70 16 

 

Informerat samtycke till att delta i studien: 

Jag har informerats om studien, fått tillfälle att ställa frågor, fått 

dem besvarade och samtycker till att delta.  

 

…………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Namnteckning 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

mailto:christina.keller@jibs.hj.se
mailto:hans.tuner@lj.se
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Tid: 2015-01-29, kl 10.00- ca 11.00  

 

Plats: Kammaren konferensrum 

 

Deltagare:  

 

Starta intervjun 

Sätter tonen för resten av intervjun. Förtroende och öppenhet. Allas åsikter lika värda. Ange 

agendan och grundläggande regler för intervjun. Presentation av deltagare. Starta med fika. 

 

Introduktion 

1. Information om vad projektet handlar om  

Ni har alla nyligen deltagit i ett projekt som handlade om att förbättra patientmatens 

temperatur. Forskningsprojektet handlar om vad (vilka fenomen/faktorer) som har bi-

dragit och underlättat förbättringen/förbättringsarbetet och vad som har varit till hinder 

för förbättring/förbättringsarbetet.  

2. Introduktionsrunda, alla presenterar sig. 

3. Intervjun här idag handlar om era uppfattningar om vad som bidragit till förbättring 

och vad som motverkat förbättring. Intervjun varar i ca en timme och spelas in på 

(ljud)band som senare kommer att överföras till skriven text. Både ljudupptagningen 

och den skrivna texten kommer att behandlas och förvaras så att ingen obehörig kom-

mer att kunna ta del av dem. Däremot kommer analysen av innehållet, inklusive ut-

valda citat och liknande, att publiceras i den uppsats där forskningsprojektets resultat 

redovisas men avidentifierat så att ingen kan se vem som har sagt vad. 

4. Vad som kommer att ske idag: 

 Den här intervjun är annorlunda än det man normalt förknippar med att bli in-

tervjuad, där intervjuaren ställer en massa frågor hela tiden. 

 Här är det framför allt ni som ska samtala, föra dialog och diskutera med 

varandra. 

 Det är tre ämnen som ni ska få tala om, ett i taget. 

 Samtalet/diskussionen för ni mest själva. Om samtalet hamnar för långt från 

ämnet, om ni inte kommer på något att säga, om inte alla får chansen att prata 

– så är det bra om gruppen själv gör något åt det. Om inte – griper jag in, jag 

kan också komma att ställa uppföljnings- och klargörande frågor. 

 Jag är främst intresserad av era egna erfarenheter, upplevelser och berättelser – 

men även era inställningar. 

 Alla upplevelser är lika viktiga 

 Alla upplevelser är OK – det finns inga rätt eller fel, inga riktiga eller felaktiga 

svar. 

 Eftersom intervjun spelas in – försök tänka på att inte knäppa med pennor, röra 

i kaffekoppar, trumma med fingrarna i bordet och liknande, då kommer det att 

göra det väldigt svårt att höra vad som sägs på bandet. 
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1. Ni har alla nyligen deltagit i ett förbättringsarbete som handlade om att patientmatens 

temperatur, (smak och utseende). Låt oss börja tala om era upplevelser och erfarenhet-

er från förbättringsarbetet. Jag vill gärna höra era egna berättelser om hur det har varit 

att delta i förbättringsarbetet. Beskriv vad som varit era starkaste (mest utmärkande) 

upplevelser och erfarenheter!  

2. Övning: Alla skriver upp fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviter) som bidra-

git till underlättat förbättring/förbättringsarbetet under tre minuter. Behåll för er själva 

som stöd för den kommande diskussionen. 

 Beskriv/berätta om fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviter), du har 

upplevt underlättat förbättringsarbetet, som har bidragit till förbättring? 

3. Övning: Alla skriver upp fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviter) som hindrat 

eller försvårat förbättring/förbättringsarbetet under tre minuter. Behåll för er själva 

som stöd för den kommande diskussionen. 

 Beskriv/berätta om vad, vilka fenomen (faktorer/händelser/skeenden/aktiviter), 

du har upplevt motverkat/försvårat förbättringsarbetet, som har förhindrat för-

bättringar? 

4. Följdfrågor om de inte tas upp spontant i gruppen: 

 Engagemang (mening och motivation) 

 Aktörer (Gruppens sammansättning, Projektledare/facilitator, kompetens) 

 Lärande och förståelse 

 Mätningar 

 Förbättringsverktyg 

 Struktur för förbättringsarbetet (förbättringsmodell) 

 Kommunikation 

 Tydlighet i stöd och mandat 

 Resurser (tid mm) 

5. Debriefing 

Hur har ni upplevt att delta i den här fokusgruppen? Hur var det här då? 
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Meningsenhet Kondenserad me-

ningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Alltså detta är ju bara 

… för för våran del är 

ju detta bara en liten 

del av de arbeten vi 

har runt oss på Medi-

cinkliniken det är 

därför jag har känt att 

det har tagit ganska 

stor del av våra arbets-

tider då i proportion 

till alla andra och det 

tror jag man måste 

tänka på när det gäller 

verksamheterna för 

det är pressat, ytterst 

pressat med tid. 

Jag tror man måste 

tänka på att det är 

ytterst pressat med 

tid. 

 

Tänk på att det är 

pressat med tid 

Tid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser 

 

Fast jag kan tycka att 

det har varit långt 

emellanåt [möten]för 

det har varit på efter-

middagarna då, ibland 

två, ibland tre timmar. 

Det tycker jag är 

mycket tid.  

Två, tre timmar långa 

möten emellanåt. Det 

tycker jag är mycket 

tid. 

Långa möten Möten 

 

Men jag tänkte säga 

att vi inte har haft så 

mycket möten 

Tycker inte vi har 

haft så mycket möten 

Inte mycket möten 

Att man har rätt förut-

sättningar, som mat-

vagnarna var ju inte 

varma eller kalla 

Rätt förutsättningar, 

matvagnarna höll inte 

rätt temperatur 

Matvagnarna höll inte 

rätt temperatur 

Ändamålsenlig 

utrustning 

Vi stod ju nån helg så 

och visste inte alls vad 

som gällde då liksom 

… och vi … informat-

ionen har inte varit 

jättebra hela tiden så 

det. Vi har ju gissat då 

liksom. 

Visste inte vad som 

gällde, tvingades 

gissa. Informationen 

har inte varit bra hela 

tiden. 

Tvingades gissa Tillgång till in-

formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktion och 

kommunikation 

 

Det har ändrat sig 

väldigt mycket under 

tiden, att nu är det det 

som gäller och nu gör 

vi så och nu gör vi så. 

Och det är inte så lätt 

kanske för oss för har 

så många olika som 

jobbar och det är 

vikarier och så här så 

… då har den inte hört 

det och så här … det 

blir ju lite virrigt! 

Det blir virrigt när det 

har ändrat sig mycket 

under tiden det är inte 

lätt när det är många 

inblandade däribland 

vikarier, då har alla 

inte hört allt. 

Många ändringar när 

många är inblandade 

blir lite virrigt. 

Tydlighet 

Nu är det ganska 

självklart eller alltså 

nu vet ju de flesta vad 

de ska göra 

Nu vet de flesta vad 

de ska göra 

Numera självklart vad 

man ska göra 

Arbetsfördelning 
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Meningsenhet Kondenserad me-

ningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För första träffen jag 

var med då var det ju 

[projektledaren] här 

då också var det jag 

och [vårdenhetsche-

fen] och så var det ju 

[kostchefen] med då. 

Då diskuterade vi i 

den lilla gruppen då 

om vi kunde tänka oss 

att med köket då att 

vara med. Och sen 

satte processen igång 

då efter det. 

Diskuterade om vi 

skulle delta i en liten 

grupp, innan start 

Samråd om delta-

gande innan start 

Planering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringsförmåga 

 

Och de här redskapen 

vi har använt de här 

verktygen vi har haft 

det har vi ju inte, så 

har vi ju inte gått till i 

de projekt vi har haft 

innan då ju. // Det har 

vi ju använt alla de 

tre, lite där ju, i pro-

jektet ju. När vi har 

träffats då. Mmm. Nej 

de har väl underlättat 

det, det när man går 

igenom och går till-

baka och sätter nya 

mål till nästa möte och 

det.” 

Vi har använt tre 

redskap som vi inte 

har använt tidigare. 

Man går igenom och 

går tillbaka och sätter 

nya mål. De har un-

derlättat. 

Förbättringsredskap 

har underlättat. 

Arbetssätt och 

metoder för för-

ändring 

 

Men alltså så struktu-

rerat som detta har vi 

ju inte haft något, utan 

det är ju mer små, 

mindre förbättringsar-

beten, det sker ju hela 

tiden. Just den här 

dokumentationen och 

upplägget och det, det 

har vi ju inte haft.  

Så strukturerat med 

dokumentation och 

upplägg har vi inte 

jobbat tidigare, det 

har ju mest varit små 

förbättringsarbeten  

Ovan vid strukturerat 

förbättringsarbete 

Men det är ju det som, 

det har jag känt att det 

är där utvecklingen är, 

att man provar … Ser 

vad som är bäst och 

… Den har ju varit 

ganska naturlig. 

Det är här utveckl-

ingen är, man provar 

och ser vad som är 

bäst, det är naturligt 

Naturligt att prova sig 

fram 

Ja, det har varit lite 

svårt att få med vissa 

tycker jag av persona-

len och många … 

Vissa är inte med. Nej 

vissa gnäller hela 

tiden. 

Det är svårt att få 

med vissa, de gnäller 

hela tiden. 

Svårt att få med vissa Individuella fak-

torer 

 

 

 

Delaktighet/ engage-

mang  
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Meningsenhet Kondenserad me-

ningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det kan jag ju se som 

har varit med i många 

år och tempat, den 

vanliga tempningen, 

både den gamla vag-

nen och den nya vag-

nen, att det var ju ofta 

som jag ringde ner till 

köket alltså det kunde 

ju ligga på 55 den 

varma och det har det 

ju inte varit något 

sedan vi började med 

projektet, det ligger ju 

alltid över 60 så det är 

ju en fördel. 

Förr var maten ofta 

på 55 C, nu är det 

mycket bättre, nu är 

den alltid över 60 C. 

Nu är den varma 

maten alltid över 60 

C. 

Synliga framsteg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet/ engage-

mang 

För det är ju ganska 

mycket med det här 

med maten på ett 

sjukhus, det är ju 

väldigt viktigt 

Maten på ett sjukhus 

är mycket viktig 

Maten är viktig på ett 

sjukhus 

Motiverande fak-

torer 

Får man en anledning 

till att ändra då, då är 

det ju lättare … varför 

man gör förändring. 

Det är lättare att 

ändra om man får en 

anledning 

Lättare att ändra om 

man har anledning 
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Tema:  
Kategori Delaktighet/engagemang 

Underkategori Individuella faktorer Synliga framsteg Motiverande faktorer 

Koder Förbättringsresan har varit positiv 

Synd om dem som aldrig deltar i 

förbättringsarbete  

Eldsjälar behövs 

Välj entusiastiska medarbetare 

En del hör aldrig 

Förbättringsarbete är roligt men alla 

vill inte 

Man behöver någon som påminner 

Att alla är delaktiga och är med. 

Det är lite motstånd ibland 

Svårt att få med vissa 

Vissa gnäller 

Gnäll suger energi 

Kylda skålar har givit bättre resul-

tat 

Nu ligger vi alltid över 60 

Det kalla är kallare 

Positiva patientsynpunkter i nat-

ionella patientenkäten 

Man måste se resultat 

Förbättringsarbetet har givit posi-

tiva resultat 43 

Tydlig bild av varför för-

bättringen behövde göras 

Vi har ju inte haft några 

utbrott tidigare 

Krav från myndighet 

Välkända brister 

Man vill att det ska vara 

säkert 

Försökt peppa och få med 

personalen 

Maten är viktig på ett 

sjukhus 

Bra info, om syfte och 

motiv 

Tydligt mål 

Det är lättare att ändra om 

man har en anledning. 

Klara mål 139 

 
Tema:  

Kategori Förändringsförmåga 

Underkategori Förbättringskompetens Planering Arbetssätt och metoder 

för förändring 

Koder Projektledaren har stått för förbätt-

ringsverktyg 

De förbättringsverktyg som använts 

har underlättat 

Drivande chefer 

Tidigare erfarenhet underlättade 

starten 

Ej använt verktyg tidigare 

Bättre rustad för förbättringsarbete 

nu 155 

Var oförberedda inför starten 

Var väl förberedda inför starten 

Grovjobbet har gjorts i köket 

Matvagnar och termometrar borde 

kollats innan start 

Chefen tog ledigt 

Tidsplanen var tydlig från början 

Korta avstämningar där det be-

stäms vad som ska göras 

Förhoppningsvis ska det gå 

snabbare nu när vi har gjort grov-

jobbet 140 

Vi hade samråd innan start 7 

Inte bara mätningar även 

andra rutiner kring serve-

ringen 

Många vid servering 

Positivt med många vid 

servering 

Något speciellt orsakade 

felen 

Ostrukturerade förbättring-

ar pågår ständigt 

Ovan vid strukturerade 

förbättringar 

Naturligt och framgångs-

rikt att prova sig fram 

Jobbigt att ändra mycket 

Vi är ju så många och 

jobbar så olika. 

Inte svårt när man vant sig. 

Roligt att se förbättrings-

verktyg 76 

Vi väntar med matningar 

till sist 41 
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Tema:  

Kategori Interaktion och kommunikation 

Underkategori Tillgång till info Tydlighet Arbetsfördelning 

Koder Tog ansvar för att vidarebefordra 

information 

Skriftliga instruktioner har under-

lättat 

Har tvingats gissa 

Svårt att nå ut med info till alla 

Ser bara sin lilla del 

Korta avstämningar (morgonmöten) 

viktiga för att alla ska få info 

Informationen i samband med änd-

ringar jobbig 

Svårt när många ska informeras 

Var väl informerade om själva 

starten 

Svårt för vikarier att hänga med 

Patientsynpunkter från enkät 

Listor minskade osäkerhet  

Info blev tydligare efter första 

mötet 

Förvirrande när instruktionerna 

förändras  

Många ändringar och många 

inblandade skapar förvirring  

Tydlig information om starten 

Tydlig målbeskrivning 

Hade inte räknat med så mycket 

mätning 

Efterhand har det blivit 

självklart, de flesta vad de 

ska göra 

Många vid servering 

Har bidragit med tempera-

turer 

De största förändringarna 

har skett i köket 

Lättare när man känner 

varann 

 
Tema:  

Kategori Resursanvändning 

Underkategori Tid Möten Ändamålsenlig utrust-

ning 

Koder Tänk på att det är pressat med tid 

Mätningar tar tid 

Förbättringsarbete tar tid 

Projektet tog längre tid än förväntat 

Korta projekt 

Det är tidspressat 

Det räcker att en är sjuk. 

Tid för förbättring begränsad, om-

sorg om patienterna går före 

Man får göra om tills man lyckas 

72 

Man deltar när man kan 

Fokusera insatserna 

Mycket tid har lagts på möten 

Det har inte lagts så mycket tid på 

möten 

Möten varannan vecka i början 

Mötena har varit korta 

Tycker det varit långa möten 

Möten stjäl resurser från andra 

arbetsuppgifter 

Inte många möten 

Man måste tänka på tidsåtgången 

för möten när man planerar 

Tufft med långa möten 

Mötena kunde varit effektivare 

Sammanlagda timantalet för mö-

ten var stort 

Korta möten 

Korta strukturerade möten 

Egentligen är det mötestiden som 

är jobbig 

Mötestiden är en svår balansgång 

Svårt att komma ifrån 104 

Stjäl resurser från andra arbets-

uppgifter 99 

Matvagnarna höll inte rätt 

temperatur 

Bättre efter kalibrering av 

dockningsstationerna 

Bättre på att använda kyl-

klampar 

Enkelhet viktigt 

Rätt utrustning 

Snabbare med riktiga lock 

Ordentliga termometrar 

Smidigt med stektermo-

metrar 

Bortkastat arbete om mät-

utrustning ej tillförlitlig 

Mjuk böjlig givare på 

termometern hade varit bra 

Kostar mycket pengar 
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Kategori Six universal challenges 

Underkategori Structure Political Cultural Educational Emotional Physical and Technolo-
gical 

Koder Stjäl resurser från andra arbetsuppgifter 
Svårt att komma ifrån  
Man deltar när man kan 
Ostrukturerade förbättringar pågår ständigt 
Det är tidspressat 
Tid för förbättring begränsad, omsorg om patienterna går 
före 
Det räcker att en är sjuk. 
Bra info, om syfte och motiv 
Tydligt mål  
Klara mål 
Vi hade samråd innan start 
Viktigt med information inför uppstart 
Listor minskade osäkerhet  
Var väl informerade om själva starten  
Info blev tydligare efter första mötet 
Förvirrande när instruktionerna förändras 
Många ändringar och många inblandade skapar förvirring 
Skriftliga instruktioner har underlättat  
Grovjobbet har gjorts i köket 
Har tvingats gissa 
Efterhand har det blivit självklart, de flesta vet vad de ska 
göra  
Tidsplanen var tydlig från början 
Hade inte räknat med så mycket mätning 
Förbättringsarbete tar tid 
Projektet tog längre tid än förväntat 
De förbättringsverktyg som använts har underlättat 
Mycket tid har lagts på möten 
Det har inte lagts så mycket tid på möten 
Inte många möten 
Mötena har varit korta  
Möten stjäl resurser från andra arbetsuppgifter  
Tycker det varit långa möten 
Man måste tänka på tidsåtgången för möten när man 
planerar 
Tufft med långa möten 
Mötena kunde varit effektivare 
Korta avstämningar (morgonmöten) bra så att alla får info 

Svårt att få med vissa 
Det är lite motstånd 
ibland 
Tydlig bild av varför 
förbättringen behövde 
göras 
Tydlig målbeskrivning 

Man behöver någon 
som påminner 
Drivande chefer 
Att alla är delaktiga 
och är med. 
En del hör aldrig 
Synd om dem som 
aldrig deltar i förbätt-
ringsarbete 
Man vill att det ska 
vara säkert 
Maten är viktig på ett 
sjukhus 
Tog ansvar för att 
vidarebefordra in-
formation 

Tidigare erfarenhet 
underlättade starten 
Projektledaren har 
stått för förbättrings-
verktyg 
Ovan vid strukturerade 
förbättringar 
Ej använt verktyg 
tidigare 
Bättre rustad för 
förbättringsarbete nu 
Inte bara mätningar 
även andra rutiner 
kring serveringen 
Många vid servering 
Vi väntar med mat-
ningar till sist 
Positivt med många 
vid servering 
Kylda skålar har givit 
bättre resultat  
Bättre på att använda 
kylklampar 
Man får göra om tills 
man lyckas 
Naturligt och fram-
gångsrikt att prova sig 
fram  
Jobbigt att ändra 
mycket 
Inte svårt när man 
vant sig. 
 

Vissa gnäller 
Gnäll suger energi 
Försökt peppa och få 
med personalen 
Eldsjälar behövs 
Välj entusiastiska 
medarbetare 
Förbättringsarbete är 
roligt men alla vill inte 
Förbättringsarbetet 
har givit positiva 
resultat 
Roligt att se förbätt-
ringsverktyg 
Det är lättare att ändra 
om man har en anled-
ning. 
Man måste se resultat 

Rätt utrustning 
Kostar mycket pengar 
Välkända brister 
Bättre efter kalibrering 
av dockningsstationer-
na 
Patientsynpunkter från 
enkät 
Något speciellt orsa-
kade felen 
Matvagnarna höll inte 
rätt temperatur 
Matvagnar och ter-
mometrar borde 
kollats innan start 
Snabbare med riktiga 
lock 
Ordentliga termomet-
rar 
Smidigt med stekter-
mometrar  
Bortkastat arbete om 
mätutrustning ej 
tillförlitlig 
Mjuk böjlig givare på 
termometern hade 
varit bra 
Informationen i sam-
band med ändringar 
jobbig 
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Korta avstämningar där det bestäms vad som ska göras 
Korta projekt är att föredra 
Enkelhet viktigt 
Korta strukturerade möten 
Viktigt att fokusera förbättringsarbetet 
Förhoppningsvis ska det gå snabbare nu när vi har gjort 
grovjobbet  
Egentligen är det mötestiden som är jobbig, det praktiska 
har gått smidigt 
Mötestiden är en svår balansgång 
Tänk på att det är pressat med tid  
Chefen försvann 

 
Kategori Outer context 

Underkategori Social and Cultural Environments Political and Regulatory Environments Market and Resource Environments Technological Environments 

Koder  Krav från myndighet   

 
Kategori Inner context 

Underkategori Organisation Structure Organisation Size Organisation Performance 

Koder Lättare när man känner varann 
Ser bara sin lilla del 
Svårt för vikarier att hänga med 

Vi är ju så många och jobbar så olika. 
 

Vi har ju inte haft några utbrott tidigare 
Nu ligger vi alltid över 60 
Det kalla är kallare 
Positiva patientsynpunkter i nationella patientenkäten 
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  Deduktiv kategori: Six universal challenges 

  Deduktiv underkategori: 

Structure 

Deduktiv under-

kategori: 

Political 

Deduktiv 

underkategori: 

Cultural 

Deduktiv underkate-

gori: 

Educational 

Deduktiv 

underkategori: 

Emotional 

Deduktiv underkategori: 

Physical and Technological 

In
d

u
k

ti
v

 k
a

te
g

o
r
i:

 

R
es

u
rs

an
v

än
d

n
in

g
 

Induktiv underkategori: 

Tid 
Man deltar när man kan 
Det är tidspressat 

Tid för förbättring begränsad, omsorg om 

patienterna går före 
Det räcker att en är sjuk. 

Förbättringsarbete tar tid 

Projektet tog längre tid än förväntat 
Tänk på att det är pressat med tid  
Viktigt att fokusera förbättringsarbetet 

  Man får göra om tills 
man lyckas 
 

  

Induktiv underkategori: 

Möten 
Stjäl resurser från andra arbetsuppgifter 

Svårt att komma ifrån  

Mycket tid har lagts på möten 
Det har inte lagts så mycket tid på möten 

Inte många möten 

Mötena har varit korta  
Möten stjäl resurser från andra arbetsuppgif-

ter  

Tycker det varit långa möten 

Man måste tänka på tidsåtgången för möten 

när man planerar 

Tufft med långa möten 
Mötena kunde varit effektivare 

Korta strukturerade möten 

Egentligen är det mötestiden som är jobbig, 
det praktiska har gått smidigt 

Mötestiden är en svår balansgång 
 

     

Induktiv underkategori: 

Ändamålsenlig utrustning 

   Bättre på att använda 
kylklampar 

 Rätt utrustning 
Kostar mycket pengar  

Bättre efter kalibrering av dockningsstation-

erna 
Matvagnarna höll inte rätt temperatur 

Snabbare med riktiga lock 

Ordentliga termometrar 
Smidigt med stektermometrar  

Bortkastat arbete om mätutrustning ej tillför-

litlig 
Mjuk böjlig givare på termometern hade 

varit bra 
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  Deduktiv kategori: Six universal challenges 

  Deduktiv underkategori: 

Structure 

 

Deduktiv underkategori: 

Political 

Deduktiv underkategori: 

Cultural 

Deduktiv underkategori: 

Educational 

Deduktiv underkategori: 

Emotional 

Deduktiv underkategori: 

Physical and Technological 

In
d

u
k

ti
v

 K
a

te
g

o
r
i:

 D
el

ak
ti

g
-

h
et

/e
n

g
ag
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g
 

Induktiv underkategori: 

Individuella faktorer 

 Svårt att få med vissa 
Det är lite motstånd 

ibland 

Man behöver någon som 
påminner 

Att alla är delaktiga och är 

med. 
En del hör aldrig 

Synd om dem som aldrig 

deltar i förbättringsarbete 

 Vissa gnäller 
Gnäll suger energi 

Eldsjälar behövs 

Välj entusiastiska medar-
betare 

Förbättringsarbete är roligt 

men alla vill inte 

 

Induktiv underkategori: 

Synliga framsteg 

   Kylda skålar har givit 
bättre resultat  
 

Förbättringsarbetet har 
givit positiva resultat 

Man måste se resultat 

 

Induktiv underkategori: 

Motiverande faktorer 
Bra info, om syfte och 
motiv 

Tydligt mål  

Klara mål 

Tydlig bild av varför 
förbättringen behövde 

göras 
 

Man vill att det ska vara 
säkert 

Maten är viktig på ett 

sjukhus 

 Det är lättare att ändra om 
man har en anledning  

Försökt peppa och få med 

personalen 
 

Välkända brister 
 

 
  Deduktiv kategori: Six universal challenges 

  Deduktiv underkategori: 

Structure 

 

Deduktiv underkategori: 

Political 

Deduktiv underkategori: 

Cultural 

Deduktiv underkategori: 

Educational 

Deduktiv underkategori: 

Emotional 

Deduktiv underkategori: 

Physical and Technological 
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Induktiv underkategori: 

Tillgång till info 

 

 

Var väl informerade om 

själva starten  

Skriftliga instruktioner 
har underlättat  

Har tvingats gissa 

Korta avstämningar 
(morgonmöten) bra så att 

alla får info 
 

 Tog ansvar för att vidare-

befordra information 

  Patientsynpunkter från 

enkät 

Informationen i samband 
med ändringar jobbig 

Induktiv underkategori: 

Tydlighet 

 

 

Info blev tydligare efter 

första mötet 

Förvirrande när instrukt-

ionerna förändras 

Många ändringar och 
många inblandade skapar 

förvirring 
 

Tydlig målbeskrivning     

Induktiv underkategori: 

Arbetsfördelning 

 

 

 

Efterhand har det blivit 
självklart, de flesta vet 

vad de ska göra  
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  Deduktiv kategori: Six universal challenges 

  Deduktiv underkategori: 

Structure 

 

Deduktiv underkategori: 

Political 

Deduktiv underkategori: 

Cultural 

Deduktiv underkategori: 

Educational 

Deduktiv underkategori: 

Emotional 

Deduktiv underkategori: 

Physical and Technological 
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Induktiv underkategori: 

Förbättringskompetens 
De förbättringsverktyg 
som använts har underlät-

tat 
 

  Tidigare erfarenhet under-
lättade starten 

Projektledaren har stått för 

förbättringsverktyg 

Ej använt verktyg tidigare 

Bättre rustad för förbätt-

ringsarbete nu 

 Drivande chefer 
 

Induktiv underkategori: 

Planering 
Vi hade samråd innan 
start 

Grovjobbet har gjorts i 

köket 
Tidsplanen var tydlig från 

början 

Korta avstämningar där 
det bestäms vad som ska 

göras 
Chefen försvann 

    Matvagnar och termomet-
rar borde kollats innan 

start 

Induktiv underkategori: 

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 

Ostrukturerade förbätt-

ringar pågår ständigt 
 

  Ovan vid strukturerade 

förbättringar 

Naturligt och framgångs-
rikt att prova sig fram  

Jobbigt att ändra mycket 

Inte svårt när man vant sig. 
Inte bara mätningar även 

andra rutiner kring serve-

ringen 
Många vid servering 

Positivt med många vid 

servering 
 

Roligt att se förbättrings-

verktyg 
 

 

 

  



Bilaga 7. Jämförelse mellan induktiv kvalitativ innehållsanalys och deduktiv kvalitativ innehållsanalys, kategorier och underkategorier 

enligt Bate, Mendel & Robert (2008); Organizing for quality in healthcare: the six universal challenges 

 

4 

 
  Deduktiv kategori: Inner context 

  Deduktiv underkategori: 

Organisation structure 

 

Deduktiv underkategori: 

Organisation size 

Deduktiv underkategori: 

Organisation performance 
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 Induktiv underkategori: 

Individuella faktorer 

 

   

Induktiv underkategori: 

Synliga framsteg 

 

  Nu ligger vi alltid över 60 

Det kalla är kallare 

Positiva patientsynpunkter i nationella patientenkäten 

Induktiv underkategori: 

Motiverande faktorer 

 

  Vi har ju inte haft några utbrott tidigare 
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Induktiv underkategori: 

Tid 

 

   

Induktiv underkategori: 

Möten 

 

   

Induktiv underkategori: 

Ändamålsenlig utrustning 
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Induktiv underkategori: 

Tillgång till info 

 

 

Ser bara sin lilla del 

Svårt för vikarier att hänga med 

  

Induktiv underkategori: 

Tydlighet 

 

 

   

Induktiv underkategori: 

Arbetsfördelning 

 

 

 

Lättare när man känner varann 
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Induktiv underkategori: 

Förbättringskompetens 

 

   

Induktiv underkategori: 

Planering 

 

   

Induktiv underkategori: 

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 

 

 Vi är ju så många och jobbar så olika  

 

  



Bilaga 7. Jämförelse mellan induktiv kvalitativ innehållsanalys och deduktiv kvalitativ innehållsanalys, kategorier och underkategorier 

enligt Bate, Mendel & Robert (2008); Organizing for quality in healthcare: the six universal challenges 

 

5 

 
  Deduktiv kategori: Outer context 

  Deduktiv underkategori: 

Social and cultural environments 

 

Deduktiv underkategori: 

Political and regulatory environments 

 

Deduktiv underkategori: 

Market and resource environments 

Deduktiv underkategori: 

Technological environments 
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Induktiv underkategori: 

Individuella faktorer 

 

    

Induktiv underkategori: 

Synliga framsteg 

 

    

Induktiv underkategori: 

Motiverande faktorer 

 

 Krav från myndighet   
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Induktiv underkategori: 

Tid 

 

    

Induktiv underkategori: 

Möten 

 

    

Induktiv underkategori: 

Ändamålsenlig utrustning 
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Induktiv underkategori: 

Tillgång till info 

 

 

    

Induktiv underkategori: 

Tydlighet 

 

 

    

Induktiv underkategori: 

Arbetsfördelning 
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Induktiv underkategori: 

Förbättringskompetens 

 

    

Induktiv underkategori: 

Planering 

 

    

Induktiv underkategori: 

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 
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   Deduktivt genererad kategori: Six universal challenges 

   Deduktivt genererade underkategorier 

  Induktivt genererade underkate-

gorier 

Structure Political Cultural Educational Emotional Physical and Technological 
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Individuella faktorer  2 4  5  

Synliga framsteg    1 2  

Motiverande faktorer 4  2  2 1 

R
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-
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v
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d

n
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g
 

Tid 9      

Möten 16      

Ändamålsenlig utrustning    1  11 
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 Tillgång till info 5     1 

Tydlighet 5 1     

Arbetsfördelning 1      
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Förbättringskompetens 1  1 4   

Planering 6     1 

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 
1   8 1 1 
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   Deduktivt genererad kategori: Outer context 

   Deduktivt genererade underkategorier 

  Induktivt genererade underkate-

gorier 

Social and cultural environments Political and regulatory environments Market and resource environments Technological environments 
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Individuella faktorer     

Synliga framsteg     

Motiverande faktorer  1   

R
es

u
rs

-

an
v

än
d

n
in

g
 

Tid     

Möten     

Ändamålsenlig utrustning     
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 Tillgång till info     

Tydlighet     

Arbetsfördelning     

F
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Förbättringskompetens     

Planering     

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 
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   Deduktivt genererad kategori: Inner context 

   Deduktivt genererade underkategorier 

  Induktivt genererade underkate-

gorier 

Organisation structure Organisation size Organisation performance 
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Individuella faktorer    

Synliga framsteg   3 

Motiverande faktorer   1 
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Tid    

Möten    

Ändamålsenlig utrustning    
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 Tillgång till info 2   

Tydlighet    

Arbetsfördelning 1   
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Förbättringskompetens    

Planering    

Arbetssätt och metoder för föränd-

ring 
 1  

 

 


