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Research question:  What is considered to be important in each step of the decision-making process 
when selecting retirement home? 

 
Purpose:  The purpose of the study is to examine the decision-making process in sensitive 

and complex decisions, which are examined by studying the choice of retirement 
home. This is carried out to gain valuable knowledge of the decision maker's 
behavior in the selection of retirement home. Further, the knowledge can be used to 
address the challenging situation that retirement homes faces. 

 
Method:  The study’s theoretical framework is the consumer decision-making process. The 

topics covered in this are; problem recognition, information search, evaluation of 
alternatives, purchase decision, post purchase decision, atmosphere, 
environmental factors and decision roles. The qualitative study consists of one 
telephone interview and three focus group interviews, in which a questionnaire for 
personal information were applied. 

Conclusion:  The need for retirement home is raised when insecurity is identified in everyday 
life, and based in the functional need for security. Upon information research, it is 
important that information is accessible through Internet and paper and that it is 
comprehensive with pictures. In evaluation of alternatives hedonic criteria 
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1. PROBLEMBAKGRUND 
I början av 1990-talet inleddes en utveckling mot entreprenaddriven äldreomsorg i 
Sverige (Svensson & Edebalk, 2001). Antalet äldre som får hjälp av privata aktörer 
har sedan dess blivit allt fler. Dock är det en mindre andel av äldreomsorgen som 
drivs på entreprenad, vilket kan tänkas bero på att entreprenaddriften är en relativt ny 
företeelse. (Svensson & Edebalk, 2001) Enligt en rapport från Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi (ESO) lämpar sig äldreomsorgen bra för 
konkurrensutsättning och privatisering. Privatiseringen har bidragit till att 
beslutsfattaren och/eller anhöriga inte nödvändigtvis väljer det boende som har lediga 
platser utan det boende med högst kvalitet. (Mellwing, 2014) Därav kan kraven på 
äldreomsorgen tänkas öka då god kvalitet belönas med placeringar. Belöning av god 
kvalitet ger incitament till seriösa aktörer att prestera ännu bättre (ibid.) vilket vidare 
påverkar konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen. Något som också ökar kraven 
inom äldreomsorgen är faktumet att människor idag lever längre och är piggare högre 
upp i åldrarna (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Privatiseringen av äldreomsorgen har 
följaktligen inneburit att äldre har olika alternativ att välja mellan vid val av 
äldreboende, dock är tjänsten inte avgiftsfri (Socialstyrelsen, 2014a); således kan en 
koppling mellan konsumentbeteende och val av äldreboende urskiljas. 
 
Faktorer såsom hälsa, utseende och fysiskt välmående tenderar att öka ett besluts 
komplexitet (Blackwell, Miniard & Engel, 2006). Valet av äldreboende kan således 
ses som komplext och känsligt då tjänsten har en stor inverkan på personen som fattar 
beslutet. Beslutet om äldreboende är även något som idag oroar många svenskar 
(Livfendahl, 2014) vilken kan tänkas bero på tjänstens inverkan på beslutsfattaren. 
Beslutsfattaren är en person som troligen förr eller senare kommer ställas inför ett val 
av äldreboende och har erfarenhet av det komplexa och känsliga beslutet gällande val 
av äldreboende. Socialstyrelsen genomförde år 2012 en nationell enkätundersökning 
som ämnade bidra med information om hur äldre upplever äldreomsorgen i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2012b). Undersökningen lyfte dock inte fram aspekter som konkret 
beskriver vad som är viktigt för beslutsfattaren innan, under och efter det att beslutet 
fattats. Följaktligen kan en kunskapsbrist om hur beslutsprocessen ser ut vid känsliga 
och komplexa beslut urskiljas. 
 
Gemensamt för alla beslut är att beslutsfattaren måste genomgå fem steg, från det att 
ett behov identifieras till att ett beslut fattas och utvärderas. Denna fem-stegs modell 
över konsumentens beslutsfattande är känd som beslutprocessen, vilken är en 
heltäckande modell som fångar in alla typer av beslut. Beslutsprocessen kan vara 
mycket kort eller flera månader lång beroende på beslutsfattarens engagemangsnivå, 
där högt engagemang innebär en mer omfattande process och där beslutet påverkar 
beslutsfattaren mer än vid lågt engagemang. (Blackwell, Miniard & Engel, 2006) 
Individens tidigare erfarenheter och kunskaper kan också ha inverkan på 
beslutsprocessen. Bortsett från beslutsfattaren kan även andra personer påverka och 
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påverkas av beslutet. Dessa personer kan exempelvis vara familjemedlemmar och 
vänner. (Kotler & Keller, 2012)  
 
Således bör det undersökas hur beslutsprocessen ter sig för beslutsfattaren vid 
känsliga och komplexa beslut, vilket undersöks genom att studera valet av 
äldreboende. Samverkan av ovan nämnda faktorer; att beslutet gällande val av 
äldreboende är känsligt och komplext, beslutets koppling till konsumentbeteende, 
anhörigas påverkan på beslutet samt ökade krav på tjänsten innebär att äldreboenden 
står inför en utmanande situation.  

1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Uppsatsens uppdragsgivare kommer av sekretesskäl vara anonym i studien. På 
uppdragsgivarens äldreboende finns 37 anställda och de boende är 65 år och uppåt, 
dock är sjukdomsyttringarna blandade. Äldreboendet består av 40 lägenheter och är 
beläget i ett naturskönt område med närhet till kommunaltrafik. (Enhetschef, 2014) 
 
I dag finns ett tiotal äldreboenden i den stad där uppdragsgivaren bedriver 
äldreomsorg, varav samtliga är kommunaldrivna (Kommunens material, 2014a). 
Dock för borgerliga politiker i staden framskridna diskussioner gällande privatisering 
samt drift på entreprenad för äldreomsorg, därmed kan förändringar tänkas ske 
(Anonymt material, 2006); vilket enhetschefen på äldreboendet anar. För att bemöta 
förändringarna som förväntas ske inom kommunen finns en önskan om 
kunskapsutveckling gällande vad som är viktigt för beslutsfattaren innan, under 
respektive efter det att ett beslut om äldreboende tagits. (Enhetschef, 2014) 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
• Vad, i respektive steg i beslutsprocessen, anses vara viktigt för beslutsfattare 

vid val av äldreboende? 

1.3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka beslutsprocessen vid känsliga och komplexa 
beslut, vilket undersöks genom att studera valet av äldreboende. Detta uträttas för att 
skapa förståelse för vad som är viktigt för beslutsfattare i varje steg i 
beslutsprocessen. Vidare kan denna kunskap användas för att bemöta den utmanande 
situation som äldreboenden står inför. 

1.4 MÅLGRUPP 
Uppsatsens målgrupp är främst ledningen på det kommunaldrivna äldreboendet. 
Studien kan även vara av intresse för andra aktörer som arbetar inom äldreomsorgen 
och som är intresserade av beslutsprocessen vid val av äldreboende, exempelvis kan 
resultatet vara av värde för nystartade äldreboenden. Sett ur ett större perspektiv kan 
studien vara av relevans för personer som ämnar få förståelse för vad som är viktigt 
för beslutsfattare i komplexa och känsliga beslutsprocesser.  
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2. BESLUTSPROCESSEN 
Kapitlet är uppsatsens utgångspunkt och tillämpas på resultatet. Kapitlet beskriver 
studiens teoretiska ramverk som behandlar kunskap relaterat till beslutsprocessen. 
Omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka beslutsprocessen vid val av äldreboende 
kommer även att presenteras. Beslutsprocessen har därmed utvidgats för att enklare 
kunna appliceras på det komplexa och känsliga beslutet gällande val av äldreboende. 
Vidare avslutas kapitlet med en integrerad modell över de teoretiska idéer som 
presenteras i kapitlet. 

2.1 BESLUTSPROCESSENS FEM STEG 
Blackwell, Miniard & Engel (2006) har utformat modellen beslutsprocessen, 
modellen går även under namnet köpprocessen och identifierar konsumenters olika 
beteenden från att ett behov identifieras till att ett beslut genomförs och utvärderas. 
Modellen är generell, vilket innebär att konsumenten i alla typer av val tar sig igenom 
modellens fem steg. 

 
 

2.1.1 BEHOVSIDENTIFIKATION 
Modellens första steg är behovsidentifikation och innebär att ett problem stöts på, 
vilket frambringar ett behov som bör tillfredsställas (Hernant & Boström, 2010). Ett 
behov identifieras därmed när skillnad mellan ett önskat tillstånd och ett befintligt 
tillstånd uppfattas som ett problem (Hill, 2001). Behov kan vidare delas upp i två 
olika köpmotiv; informativa och transformativa köpmotiv. Somliga konsumenter kan 
aktivera ett behov för att “komma ifrån” ett nuvarande tillstånd; informativt 
köpmotiv, medan andra drivs av önskan att “komma till” ett nytt tillstånd; 
transformativt köpmotiv (Hernant & Boström, 2010; Hawkins & Mothersbaugh, 
2010). De åtgärder som vidtas av konsumenten i förhållande till problemet är direkt 
relaterade till problemets betydelse för konsumenten, situationen, missnöjet och/eller 
den olägenhet som problemet skapar (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Utan 
behovsidentifikation finns det inget behov av ett beslut (Blackwell, Miniard & Engel, 
2006). Antalet faktorer som påverkar när och varför ett behov identifieras är många, 
den mest självklara av dessa faktorer är tiden (Dahlén & Lange, 2008). Förändringar 
som sker på såväl kort som lång sikt påverkar konsumenters behov, exempelvis 
sysselsättning, löneförhöjning och pension (ibid.).  
 

Behovs-‐	  
identiaikation	  

Informations-‐	  
sökning	  

Alternativ-‐	  
utvärdering	   Beslut	   Utvärdering	  	  

efter	  Beslut	  
Figur	  2.1	  

Beslutsprocessen	  	  

Källa: Blackwell, Miniard & Engel, 2006. Egen bearbetning. 
Figur 2.1 Beslutsprocessen  
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En produkt eller service kan även köpas utifrån emotion eller funktion. Ett behov som 
väcks utifrån emotion kan exempelvis vara av att avnjuta något, medan ett 
funktionellt behov kan vara att känna trygghet. (Hernant & Boström, 2010) 
 
Oberoende av vad som väcker ett behov samt varför ett behov väcks genomgår 
konsumenten tre generella steg fram tills att ett behov identifieras (Cowan, 1986), 
dessa är: 

1. Behovet utvecklas långsamt i konsumentens sinne: Latent identifieras ett 
mindre “problem”, dock uppfattar konsumenten ännu inte problemet som så 
pass stort att ett behov väcks. Likväl blir konsumenten mer känslig för 
situationer där det latenta problemet upplevs.  

2. Konsumenten blir medveten om att behovet existerar: Konsumenten uppfattar 
att något är fel men kan inte identifiera problemet ännu. 

3. Konsumenten kan beskriva den problematiska situationen: Definieras som ett 
försök att uppnå större säkerhet gällande problemidentifikationen. Steget 
innehåller oftast en sökning av ytterligare information inom problemområdet, 
dock kan sökningen vara en relativt automatisk process när den inträffar i 
familjära situationer.  

(Cowan, 1986) 

 

  

Behovs-‐
identiaikation	  

När	  identiaieras	  ett	  
behov	  

3.	  Ideainierat	  behov	  

2.	  Uppfattat	  behov	  

1.	  Latent	  identiaikation	  	  
av	  behov	  

Informativa	  köpmotiv	  
eller	  

Transformativa	  
köpmotiv	  

Emotion	  
eller	  	  

Funktion	  

Varför	  identiaieras	  
ett	  behov	  

Källa: Egen bearbetning. (2014) 
Figur 2.2 Behovsidentifikation 
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2.1.2 INFORMATIONSSÖKNING 
I det andra steget i processen påbörjas en sökprocess där konsumenten söker 
information om möjliga alternativ som kan vara potentiella “behovsuppfyllare” 
(Dahlén & Lange, 2008). Blackwell, Miniard & Engel (2006) beskriver 
informationssökning som en motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet eller 
förvärv av information från omgivningen. Följaktligen kan sökningen vara både 
minnesbaserad; intern sökning och handlingsbaserad; extern sökning (Blackwell, 
Miniard & Engel, 2006). I vilken utsträckning den interna sökningen anses vara 
tillräcklig beror i hög utsträckning på kvaliteten i konsumentens kunskap. Syftet med 
att söka extern information är följaktligen att göra ett mer välgrundat val och således 
reducera osäkerhet. (Hawkins & Mothersbaugh, 2010) Sökprocessens vidd påverkas 
av behovets omfattning och komplexitet, vidare påverkas omfattningen och 
komplexiteten av konsumentens engagemang inför beslutet (Payne, 1976). Man kan 
skilja på högt respektive lågt engagemang, där högt engagemang (oftast gällande 
viktigare köp) kräver en mer omfattande sökprocess i förhållande till låg 
engagemangsköp. Nivån av engagemang tenderar att vara högre när beslutet påverkar 
beslutsfattaren direkt, det handlar då oftast om personliga faktorer så som hälsa, 
utseende och fysiskt välmående. (Blackwell, Miniard, Engel, 2006)  
 
Det finns två viktiga aspekter som påverkar konsumentens sökbeteende: den kognitiva 
representationen av beslutsalternativ, det vill säga hur informationen presenteras för 
informationssökaren, samt beslutsfattarens begränsade kapacitet att behandla 
information. Det är möjligt att klassificera beslutssituationen utifrån vilken typ av 
information som är önskvärd, tre situationer gällande informationssökning urskiljs: 
(Sundström, 1986) 
 

1. Extern information behöver inte sökas för att ta ett beslut.  
2. En extern informationssökning måste genomföras då beslutsfattaren ej anses 

ha tillräcklig minnesbaserad information.   
3. En extern informationssökning är inte möjlig. 

 (Sundström, 1986) 
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2.1.3 ALTERNATIVUTVÄRDERING 
I beslutsprocessens tredje steg utvärderas alternativ för att möjligen finna ett alternativ 
som uppfyller det identifierade behovet (Blackwell, Miniard & Engel, 2006). 
Beslutsfattaren förlitar sig på den egna utvärderingen av de alternativ som är 
tillgängliga för att fatta ett beslut om vilken produkt eller service som ska köpas 
respektive användas. De alternativ som anses kunna vara potentiella behovsuppfyllare 
blir övervägda och jämförda och det alternativ som anses ha störts positivt utfall väljs. 
(Blackwell, Miniard & Engel, 2006)  
 
Alternativutvärdering och informationssökning sker parallellt i praktiken då 
beslutsfattaren införskaffar ny information och bearbetar innehållet växelvis 
(Blackwell, Miniard & Engel, 2006). Dock fyller de två stegen olika funktioner i 
beslutsprocessen och har därav delats upp (Dahlén & Lange, 2008).  
 

  

Informations-‐
sökning	  

Behov	  av	  intern	  
och/eller	  

extern	  sökning	  
av	  information	  

Hanterbar	  
information	  

Komplexitet	  i	  
beslutet	  

Kognitiv	  
representation	  	  

Kapacitet	  att	  	  
behandla	  	  
information	  

Högt	  
engagemang	  

Lågt	  
engagemang	  

Källa: Egen bearbetning (2014). 
Figur 2.3 Informationssökning 
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2.1.3.1 UTVÄRDERINGSKRITERIER 
Utvärderingskriterier är specifika dimensioner som konsumentens alternativ bedöms 
utifrån och de kan ta många olika uttryck (Hernant & Boström, 2010). Dessa kriterier 
anses vara hedoniska (abstrakta) och funktionella (konkreta), salienta och bestämda 
(Pham et al. 2001; Williams, 2002): 
 

• Hedoniska kriterier är abstrakta, känslomässiga, subjektiva, symboliska och 
sensoriska (Williams, 2002). Beslutsfattaren reflekterar över hedoniska och 
emotionella konsekvenser med ett beslut (Hernant & Boström, 2010; Pham et 
al. 2001), vilka skapar utvärderingskriterier som består av estetiska och 
känslomässiga värden (Dahlén & Lange, 2008). Individer utvärderar många 
gånger emotionella och hedoniska aspekter inför ett beslut och därmed har 
individens känslor mot tillgängliga alternativ en stor betydelse för 
alternativutvärderingen (Pham et al. 2001). Därav spelar dessa kriterier en 
viktig roll i beslutsprocessen då känslomässiga aspekter används som 
informationskälla vid utvärdering av alternativ (Pham, 1998; Clore & 
Schwartz, 1994). 

• Funktionella kriterier är objektiva, ekonomiska, rationella och konkreta 
(Williams, 2002). Beslutsfattaren utvärderar funktionella dimensioner och 
överväger funktionella konsekvenser inför ett beslut (Hernant & Boström, 
2010), dessa konsekvenser skapar utvärderingskriterier som exempelvis kan 
vara storlek och kvalitet (Dahlén & Lange, 2008). 
 

• Salienta kriterier är allmänna attribut som konsumenten utnyttjar inför nästan 
varje köp såsom pris och tillförlitlighet. Dessa kriterier varierar relativt lite 
mellan liknade produkter.  
 

• Bestämda kriterier bestämmer vilken service och/eller produkt som 
beslutsfattaren väljer, dessa används framförallt när alternativens salienta 
kriterier anses vara likvärdiga. (Blackwell, Miniard & Engel, 2006) Bestämda 
kriterier är de mest framträdande unika kriterierna för en produkt eller service 
och kan exempelvis röra sig om design, funktion, färg och prestanda. (Hernant 
& Boström, 2010) 
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Beslut	  

 
 
 
 
 

2.1.4 BESLUT 
I det fjärde steget i processen fattas beslutet. Det finns flera faktorer som påverkar 
beslutet i detta skede (Blackwell, Miniard & Engel, 2006), de som är applicerbara på 
beslutsprocessen vid val av äldreboende är följande; personal och atmosfär.  
 
Personalen är viktig i det avseende att de besitter kunskap som beslutsfattaren kan 
tänkas ha brist på, därav är hjälpsam personal vital för beslutet (Blackwell, Miniard & 
Engel, 2006). Det är därmed viktigt att kunden kan lita på personalens kompetens då 
dennes kunskap påverkar utfallet av beslutet (Woodside & Devanport, 1974). 
Personalen kan “vinna” beslutsfattarens förtroende på fyra sätt (Blackwell, Miniard & 
Engel, 2006) dessa är;  
 

1. Upplevd kunskap och expertis: Personalen utstrålar självförtroende och 
trovärdighet och beslutsfattaren får en känsla av att de innehar god 
kunskap. (Woodside & Devanport, 1974)  

2. Upplevd tillförlitlighet: Beslutsfattaren litar på att personalen kommer 
uppfylla de åtaganden som de beslutat om. (Schurr & Ozanne, 1985)  

3. Upplevd kundkännedom: Om personalen är välbekant med beslutsfattaren 
ökar chansen för ett positivt utfall. (Siew Meng, Paul & Deborah Roedder, 
1989) 

Alternativ	  

Hedoniska	  
kriterier	  

Funktionella	  
kriterier	  

Salienta	  
kriterier	  

Bestämda	  
kriterier	  

Utv
ärd
eras

	  Ut
vä
rd
er
as
	  

Utvärderas	  

Utvärderas	  

Källa: Egen bearbetning (2014). 
Figur 2.4 Alternativutvärdering 
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4. Upplevd anpassningsbarhet: Personalen kan bemöta beslutsfattarens 
individuella behov och dess föränderliga förväntningar.  (Blackwell, Miniard 
& Engel, 2006) 

 
I ett beslut svarar beslutsfattaren på mer än bara den påtagliga produkten och/eller 
servicen, följaktligen svarar beslutsfattaren på det totala värdet av produkten. En av 
de mest vitala aspekterna av den totala produkten är atmosfären där servicen bedrivs 
och/eller där produkten köps. Atmosfären skapar vissa effekter hos beslutsfattaren och 
kan ses som ett verktyg för att frambringa specifika emotionella effekter hos köparen, 
för att öka sannolikheten för köp/beslut. Atmosfären kan även beskrivas som kvalitén 
av omgivningen, vilken främst uppfattas av de sensoriska kanalerna syn, ljud, doft 
och känsla. (Kotler, 1973-1974) Upplever beslutsfattaren en känsla av att vilja stanna 
kvar i miljön och utforska den har utformningen av atmosfären lyckats (Turley & 
Milliman, 2000). 
 
Attribut i atmosfären kan tänkas påverka beslutet, exempel på attribut är; hissar, 
ljussättning, luftkonditionering, toaletter, utformningen av lokalen, 
parkeringsmöjligheter, arkitektur samt vidd och placering av in- och utgångar. 
(Blackwell, Miniard & Engel, 2006) Färger och musik kan även påverka den 
uppfattade miljön och vidare påverka beslutsprocessen. Följaktligen kan stimuli från 
atmosfären delas in i fyra kategorier (Turley & Milliman, 2000), de kategorier som 
kan appliceras på äldreboenden är dessa tre: 
 
Tabell 2.1 Atmosfäriska attribut 

Externa attribut Generella 
inredningsattribut 

Attribut gällande design 

1. Entré 1. Golv och mattor 1. Rymd och utformning 
2. Storlek på byggnad 2. Färger 2. Gemensamma ytor 
3. Byggnadens färg 3. Ljus 3. Möblemang  
4. Utomhusmiljö 4. Musik 4. Boendes rum 
5. Plats/läge 5. Bredd på gångar 5. Kök och badrum 
6. Arkitektur och stil 6. Temperatur  
7. Omgivning/Område 7. Renlighet  
8. Parkeringsmöjligheter   
9. Trafik och 
kommunikation 

  

   
Källa: Turley & Milliman, 2000. Egen bearbetning. (2014) 
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2.1.5 UTVÄRDERING EFTER BESLUT 
I detta steg utvärderas beslutet av konsumenten. Då beslutet fattats kan beslutsfattaren 
uppleva en känsla av dissonans, det vill säga en osäkerhet eller frustration. Detta sker 
när denne kommer i kontakt med information om andra befintliga alternativ. (Kotler 
& Keller, 2012) För att minska dissonansen görs ytterligare informationssökningar för 
att förstärka eller ändra attityden mot det tagna beslutet och dissonansen kan då 
reduceras eller minskas (Festinger, 1975; Blackwell, Miniard & Engel, 2006).  

2.2 OMVÄRLDSFAKTORER 
Den sociala utvecklingen under 1900-talet innebar bland annat förbättrade 
levnadsförhållanden och medicintekniska framsteg, vilket för Sverige har inneburit att 
de flesta personer idag får chansen att leva ett långt liv (Thorslund & Parker, 2005; 
Wetterberg, 2000). Följaktligen är personer högre upp i åldrarna piggare idag än vad 
de var för 20 år sedan (Statistiska Centralbyrån, 2014a). 
 
Globalisering har inneburit snabbare kontakt med människor och organisationer i 
andra delar utav världen (Gustavsson, 2014). Under år 2013 invandrade 115 845 
personer till Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2014b) och antalet äldre invandrare 
förväntas därmed att stiga snabbt under de närmsta årtiondena (Guant, 1989). Därav 
kan ett växande behov av särskilda vårdinrättningar med syfte att tillgodose etniska, 
språkliga och kulturella behov tänkas öka (ibid.). 
  

Förtroende	  till	  
personal	  

Upplevd	  kunskap	  	  
och	  expertis	  

Upplevd	  
tillförlitlighet	  

Upplevd	  
kundkännedom	  

Upplevd	  
anpassningsbarhet	  

Positivt	  
utfall	  
av	  

beslut	  

	  	  	  	  	  	  Atmosfär	  

Externa	  
attribut	  

Generella	  
inredningsattribut	  

Attribut	  gällande	  
design	  

Källa: Egen bearbetning (2014). 
Figur 2.5 Faktorer som påverkar beslutet 
 



	   11	  

2.3 BESLUTSROLLER 
Konflikter mellan anhöriga och personal inom äldreomsorgen kan lätt uppstå, då 
närstående positionerar sig som ställföreträdare för äldre i tron om ökat välmående 
(Jönsson & Harnett, 2012). Rowles och High (1996) studie beskriver att nära anhöriga 
till omsorgstagare engagerar sig i personalens beslutsfattande, vilket kan vara 
problematiskt. Forskning visar även att om personal inom äldreomsorg förstår 
intentionen bakom de anhörigas synpunkter, och respekterar försök till att bevara den 
boendes ”sanna jag”, kan positiva följder förväntas (Jönson & Harnett, 2012). Kotler 
och Keller (2012) förklarar att det finns fem beslutsroller som måste beaktas vid en 
analys av beslutsbeteendet, dessa är: 
 
1. Initiativtagaren: Den person som tar initiativ om att köpa en viss produkt. 
2.  Påverkaren: Den person som medvetet eller omedvetet påverkar köpbeslutet.  
3. Beslutsfattaren: Personen som står för det avgörande beslutet eller delbeslut som 
avgör inköpets specifika art. 
4. Köparen: Personen som genomför själva beslutet. 
5. Användaren: Den person som använder den inköpta produkten. 
(Kotler & Keller, 2012) 
 
Nästintill alla beslut som tas tillsammans med anhöriga, såsom vänner och familj, 
påverkas av mer än en av dessa beslutsroller (Evans, Jamal & Foxall, 2006). 
 
 
 

 
 

  

Besluts-‐
beteende	  Initiativtagare	  

Påverkare	  

Beslutfattare	  

Köpare	  

Användare	  

Källa: Egen bearbetning. 
Figur 2.6 Beslutsroller 
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2.4 INTEGRERAD MODELL  
Nedan presenteras en integrerad modell över de teoretiska idéer som i studien valts ut 
för att beskriva beslutsprocessen. Den integrerade modellen är menad att tydliggöra 
huruvida samtliga nämnda teoretiska aspekter påverkar beslutsprocessen, vidare 
bildar de tillsammans studiens teoretiska referensram.  
 

Omvärldsfaktorer	  

Beslutsroller	  

Behovs-‐	  
identiaikation	  

Informations-‐	  
sökning	  

Alternativ-‐	  
utvärdering	   Beslut	   Utvärdering	  	  

efter	  beslut	  

Immateriella	  verktyget	  	  
atmosfär	  

Omvärldsfaktorer	  

Figur 2.7 Integrerad modell 
Källa: Egen bearbetning (2014). 
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3. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I kapitlet följer en redogörelse för uppsatsens metodik. Kapitlet är menat att visa på 
medvetenhet gällande metodfrågor och tillvägagångssätt.   

3.1 METOD FÖR DATAINSAMLING 
Primärdata har samlats in till studien då den gav aktuell information om studiens 
problemområde. Primärdata samlas in av författarna för den specifika studien och är 
menad att svara på studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuer valdes ut 
som metod för insamling av primärdata då mer djupgående information om 
problemområdet önskades. Intervjuer gör det möjligt att be om förtydligande av svar 
och således minska risk för misstolkning (ibid.), vilket ansågs vara fördelaktigt för 
studien. Då ett specifikt ämne och situation avsågs studeras, uträttades en kvalitativ 
undersökning. Kvalitativa undersökningar behandlar ord snarare än siffror (Bryman & 
Bell, 2011) vilket studien är menad att göra. 
 
Då studien ämnade bidra med bred och djupgående kunskap gällande val av 
äldreboende tillämpades fokusgruppintervjuer som metod. Tillämpningen av 
fokusgrupper var menade att främja dialog och således ge en så verklighetstrogen bild 
av problemområdet som möjligt. Deltagarna i fokusgrupper argumenterar och 
utmanar varandras åsikter, vilket resulterar i ett mer trovärdigt resultat då de tvingas 
att reflektera och eventuellt omvärdera egna åsikter (Bryman & Bell, 2011). Vid 
fokusgruppintervjuer är intervjufrågorna riktade till alla deltagare och ska på så sätt 
uppmuntra till gemensamma diskussioner (ibid.). Intervjupersonerna har möjlighet att 
lyfta fram problem och tankar de tycker är betydande och viktigt i relation till ämnet 
(ibid.), vilket för studien var viktigt då ämnet är känsligt och komplext. Negativa 
aspekter med fokusgruppintervjuer är att det kan vara problematiskt att veta hur 
mycket respondenterna i fokusgruppen ska få styra diskussionen och när moderatorn 
(personen som för diskussionen) ska ingripa samt att intervjupersonerna inom 
respektive fokusgrupp möjligen kan påverka varandras faktiska åsikter och svar 
(ibid.). Trots negativa aspekter valdes fokusgrupper ut som intervjumetod då metoden 
främjade dialog och möjliggjorde att ett större antal respondenter kunde delta i 
studien, vilket skapade förutsättningar för ett mer verklighetstroget resultat.  

3.1.1 METOD FÖR FOKUSGRUPPINTERVJUER 
Då studiens ämne är känsligt och komplext kan respondenter uppleva en större 
fokusgrupp som skrämmande och därmed inte våga yttra sig under diskussionen. För 
att minska risken för detta tillämpades mindre fokusgrupper. Mindre fokusgrupper 
rekommenderas när deltagarna har mycket att säga om ämnet, vilket ofta sker när 
deltagarna är engagerade och känslomässigt berörda av ämnet och/eller när ämnet är 
komplext (Bryman & Bell, 2011). Vidare kan informationen vara svår att 
sammanställa då diskussionerna leder till mycket information (ibid.), därav består 
varje enskild fokusgrupp av tre respondenter.  
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Då målet med fokusgruppintervjuerna var att få synpunkter beträffande ämnet genom 
diskussioner passade semistrukturerade intervjuer bra för studien. Intervjuprocessen 
för semistrukturerade intervjuer är flexibel och ger mer utrymme att förstå 
händelsemönster och beteenden (Bryman & Bell, 2011). Fokusgruppintervjuerna 
följer dock en struktur vilket gör det möjligt att jämföra svaren i resultatet och 
analysen. I en kvalitativ utredning med fokusgruppsintervju är målet att få 
respondenternas synpunkter beträffande det ämnet som diskuteras (ibid.). 
 
Då medvetenhet innehas om svårigheten att beräkna tillförlitlighet i en kvalitativ 
undersökning valdes metoden intervjuguide ut som ett verktyg för att öka studiens 
tillförlitlighet. Intervjupersonerna tillhandhöll beslutsprocessens fem-stegs modell 
utskriven (Bilaga 1.) som tydligt visar på de delar som skulle diskuteras samt hur 
intervjun stegvis fortlöpte. Intervjuguide tillämpades för att skapa förståelse och 
medvetenhet hos respondenterna för vad som skulle diskuteras och därmed minska 
risk för diskussioner som ej var relaterade till studiens problemområde. 
Intervjufrågorna strukturerades så att de följer studiens teoretiska upplägg, denna 
metod var menad att underlätta för respondenterna då de genom intervjuns upplägg 
kronologiskt fördes igenom beslutsprocessen. Respondenter kan erbjudas ett schema 
över intervjuns förlopp, en så kallad intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). En 
intervjuguide behöver nödvändigtvis inte innehålla skrift, istället kan den ta olika 
former av visuella tolkningar, följaktligen kan denna stärka studiens tillförlitlighet. 
Det är viktigt att intervjufrågornas upplägg följer ett mönster som har koppling till 
studiens undersökningsområden. (ibid.) 

3.1.1.1 ENKÄT FÖR PERSONLIG INFORMATION 
Då intervjuer i fokusgrupper valts som metod för insamling av primärdata togs 
beslutet om att utforma en mindre enkät som bidrog med personlig information som 
kunde beskriva respondenterna inom fokusgrupperna. Det är viktigt att tillhandhålla 
generell information om intervjupersonerna som innefattar; namn, ålder, kön, yrke 
etcetera (Bryman & Bell, 2011). Denna information är av betydelse vid en 
utvärdering av huruvida och i vilken utsträckning studiens resultat skulle bli 
annorlunda vid val av andra respondenter (ibid.).  
 
Informationsblad till fokusgrupp Syfte 
Kön: Man ☐  Kvinna ☐  Denna personliga information är av 

betydelse vid utvärdering av huruvida och 
i vilken utsträckning studiens resultat 
skulle bli annorlunda vid val av andra 
respondenter 
 

Ålder:  
Ursprungsland:  
Yrke:  
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3.2 VAL AV INTERVJUPERSONER 
Studiens fokusgrupper valdes med anledningen av dess erfarenhet beträffande val av 
äldreboende. I studien definieras “personer med erfarenheter beträffande val av 
äldreboende” som “personer som har varit delaktiga och/eller i kontakt med 
beslutsprocessen vid val av äldreboende”. Då insamlad data ska vara relevant i 
förhållande till det som studien ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2011), var 
definitionen ett verktyg för att säkerställa att fokusgrupperna bestod av goda 
representanter med kunskap inom undersökningsområdet vilket möjliggjorde en 
relevant datainsamling.  
 
Då syftet med studien är att undersöka beslutsprocessen vid känsliga och komplexa 
beslut genom att studera valet av äldreboende valdes fokusgrupper ut utifrån två 
perspektiv, dessa var;  
 

1. Personer som möter människor som tar beslutet och således har kunskap om 
hur andra tänker om beslutet vid val av äldreboende.  

2. Anhöriga som har varit delaktiga i ett beslut vid val av äldreboende och 
besitter erfarenhet och kunskap som är relevant till problemområdet. 

 
De två perspektiven ansågs vara lämpade att representera en beslutsfattare; då denne 
är en person som troligen förr eller senare kommer ställas inför ett val av äldreboende 
och har erfarenhet av det komplexa och känsliga beslutet gällande val av äldreboende.   
 
Då studien ämnar undersöka val av äldreboende hade intervjuer med boende på 
äldreboenden som faktiskt tagit ett beslut om äldreboende varit önskvärt, dock var det 
problematiskt då de boendes psykiska och fysiska hälsa är varierande. Följaktligen 
finns risk för att svaren, vid intervju med boende på äldreboenden, inte skulle bli helt 
sanningsenliga och således påverka studiens resultat negativt. 

3.2.1 PRESENTATION AV FOKUSGRUPPER 
Utformningen av tydliga fokusgrupper ökar sannolikheten för att studien skulle kunna 
genomföras igen. Nedan presenteras informationen som erhållits genom enkäten för 
personlig information, som tilldelats deltagare i varje fokusgrupp i början av 
intervjutillfället. 
 
Den första fokusgruppintervjun utfördes med anhöriga till boende på andra 
äldreboenden, bortsätt från uppdragsgivarens. Kontakten med denna fokusgrupp 
skapades via bekanta till författarna. Fokusgruppintervjun var visuell och 
genomfördes i en av studiens författares hem den femte maj 2014, intervjun varade i 
55 minuter. De som medverkade var: 
 
Deltagare 1: Kvinna, 85 år. Svensk. Pensionär. 
Deltagare 2: Kvinna, 50 år. Svensk. Frisör. 
Deltagare 3: Kvinna, 28 år. Svensk. Undersköterska. 
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Den andra fokusgruppintervjun genomfördes med anhöriga på uppdragsgivarens 
äldreboende den sjätte maj 2014, fokusgruppintervjun var visuell och utfördes i en 
lokal på uppdragsgivarens äldreboende och intervjun varade i en timme. Kontakten 
med fokusgruppen skapades under en anhörigträff på äldreboendet där blanketter för 
intresseanmälan (Bilaga 2.) delades ut till de anhöriga. Vidare kontaktades de 
anhöriga som anmält intresse via telefon och tre anhöriga till boende på äldreboendet 
bildade en fokusgrupp. De som medverkade var:  
 
Deltagare 4: Kvinna, 71 år. Svensk. Pensionär. 
Deltagare 5: Man, 61 år. Svensk. Ingenjör. 
Deltagare 6: Kvinna, 37 år. Svensk. Avdelningschef. 
 
Den tredje fokusgruppintervjun genomfördes med anhörigcentrum. Det finns tre 
anställda på anhörigcentrum som arbetar med anhöriggrupper där anhöriga får mötas 
och lyfta fram synpunkter.  Anhörigcentrum är en uppsökande verksamhet, vilket 
innebär att de gör hembesök hos personer över 75 år och är kommunens ansikte utåt, 
då de informerar personer om hur äldreomsorgen i kommunen fungerar (Enhetschef, 
2014). Fokusgruppintervjun var visuell och genomfördes i en lokal på anhörigcentrum 
den åttonde maj 2014 och varade i 50 minuter. Enhetschefen gav studiens författare 
kontaktuppgifter till deltagarna i fokusgruppen. De som deltog var: 
 
Deltagare 7: Kvinna, 40 år. Svensk. Silviasyster. 
Deltagare 8: Kvinna, 42 år. Svensk. Anhörigkonsulent. 
Deltagare 3: Kvinna, 40 år. Svensk. Demenssjuksköterska. 
 
Författarna är medvetna om att respondenterna är tämligen lika i relation till 
ursprungsland och kön, vilket kan tänkas påverka resultatets utfall. Dock kunde inte 
fokusgruppen anhörigcentrum påverkas då samtliga anställda intervjuades. Studiens 
författare var i behov av anhörigas medverkan och då intresset var relativt vagt fanns 
ett litet utrymme för urval inom fokusgrupperna. Åldersspannet och yrkesgrupperna 
är dock varierande, vilket är positivt för studiens resultat då respondenternas svar 
representerar verkligheten. 
 
Fler intervjupersoner hade kunnat bidra med mer information till studiens resultat 
vilket hade lett till djupare kunskap för beslutsprocessen vid val av äldreboende. Dock 
hade det inneburit en större mängd information vilket hade blivit svårare att hantera i 
förhållande till undersökningens tidsram och således lett till ett försämrat resultat. 

3.3 UTFÖRANDET AV FOKUSGRUPPINTERVJUER 
För att information av relevans inte skulle förbigås spelades samtliga 
fokusgruppintervjuer in. En av studiens författare agerade moderator (samtalsledare) 
under fokusgruppintervjuerna medan den andra författaren transkriberade det som 
sades, på så vis minskade risken för ej detaljerat eller verklighetstroget resultat. Det är 
fördelaktigt att spela in intervjuer till en kvalitativ undersökning och det kan även 



	   17	  

vara bra att transkribera dessa (Bryman & Bell, 2011). Det är även viktigt att 
säkerhetsställa att svaren blir så verklighetstrogna som möjligt då det krävs en 
detaljerad analys i kvalitativa undersökningar (ibid.). 
 
Som tidigare nämnts kan uppsatsens ämne upplevas komplext och känsligt. För att 
fånga upp eventuella aspekter som kunde tänkas vara känsliga och/eller konstiga för 
respondenterna att yttra i grupp togs därför respondenterna enskilt åt sidan efter varje 
fokusgruppintervju. Vid känsliga frågor kan det vara lämpligt att varken spela in eller 
anteckna intervjun, istället kan noteringar göras efteråt (Björklund & Paulsson, 2003). 
Metoden var ett sätt att tillhandhålla all viktig information, inklusive känsliga 
synpunkter, som kan tänkas påverka beslutsprocessen vid val av äldreboende. Då 
respondenterna var mer frispråkiga vid denna dialog ansågs metoden vara betydande. 
Noteringar gjordes efter avslutad dialog.  

3.3.1 DISKUSSIONERNA 
I fokusgruppintervjuerna gavs en tämligen ostrukturerad miljö så att utrymme 
lämnades till deltagarnas egna reflektioner gällande frågorna som ställdes. Dock 
strukturerades frågorna och dess upplägg innan intervjun för att säkerhetsställa att 
ämnet diskuterades. Vidare förde moderatorn intervjun framåt med så lite inblandning 
i diskussionen som möjligt. Moderatorns huvudsakliga roll var att ingripa i 
diskussionen när respondenterna behövde vägledning. Moderatorn förväntas vara 
vägledare för diskussionen och ser till att alla respondenter kommer till tals utan att 
vara alltför ingripande (Bryman & Bell, 2011). Vid de tillfällen då moderatorn 
uppfattade att vissa respondenter inte fick utrymme för sina åsikter och argument i 
diskussionen ingrep moderatorn genom att rikta sig direkt till denne för svar. Dock 
upplevdes inte detta som ett problem under diskussionerna då fokusgrupperna var 
relativt små. Följaktligen innebar de små fokusgrupperna att alla deltagare lättare kom 
till tals.  
 
Medvetenhet om att respondenter kan ha påverkats av vad som har hänt under dagen 
då intervjun hölls innehas, vilket vidare kan påverka deras inställning till 
intervjufrågorna och således svaren. Då fokusgrupperna bestod av tre personer var 
förhoppningen att de skulle motivera varandra till dialog och således minska risken 
för att personliga händelser under dagen skulle påverka svaren. Studiens författare 
uppmärksammade dock inget avvikande beteende eller inställning till 
intervjufrågorna, vilket kan innebära att fokusgrupper minskade risken för att svaren 
påverkats av personliga händelser under dagen. 
 
Samtliga diskussioner flöt på bra och alla respondenter kom till tals. Metoden att 
tillämpa små fokusgrupper visade sig vara givande då en mindre grupp främjade 
diskussionen i och med att alla vågade/kunde ta plats i samtalet. Efter samtliga 
fokusgruppintervjuer fortsatte en privatare diskussion som inte spelades in. 



	   18	  

3.4 OPERATIONALISERING 
Då intervjufrågorna utformades utifrån beslutsprocessen, överensstämmer den 
primära datainsamlingen med uppsatsens teoretiska idéer, vilket visar på inre 
validitet. Inre validitet är de indikationer som påvisar en överensstämmelse mellan 
datainsamling och teoretiska idéer (Bryman & Bell, 2011). Sättet att utforma 
intervjufrågor tillämpades för att skapa en tydlig koppling mellan studiens teoretiska 
idé och den primära datainsamlingen som är grunden för studiens resultat, analys och 
slutsatser. 
 
För att säkra uppsatsens validitet testades intervjufrågorna till fokusgrupperna på 
testpersoner innan de i praktiken utfördes. Då frågorna testats modifierades de något 
för att öka dess förståelse och därmed säkerhetsställa att de gav maximalt utfall i form 
av svarsrespons. 
 

3.4.1 INTERVJUFRÅGOR FOKUSGRUPPER 
Intervjufrågor till 
fokusgrupper 

Kopplat till teoretisk 
referensram 

Syfte 

1. När i livet, i relation till 
mående och tillstånd, 
väcks första tanken för ett 
behov av äldreboende? 
 

Beslutsprocessen 
Behovsidentifikation: 
Latent identifikation av 
behov 

Frågan är menad att ge 
svar på vilket mindre 
problem i livet som svarar 
på när behovet av 
äldreboende latent 
identifieras av 
beslutsfattaren 

2. När i livet, i relation till 
mående och tillstånd, tror 
ni er bli medvetna om att 
behovet av äldreboende 
existerar? 

Beslutsprocessen 
Behovsidentifikation: 
Uppfattat behov 

Frågan är menad att ta reda 
på när i livet personer blir 
medvetna om behovet av 
äldreboende 

3. När i livet, i relation till 
mående och tillstånd, tror 
ni att situationen är så pass 
problematiskt att ett behov 
av äldreboende blir tydligt 
och kan beskrivas? 

Beslutsprocessen 
Behovsidentifikation: 
Identifierat behov 

Frågan är menad att ge 
svar på när beslutsfattaren 
kan identifiera 
problemidentifikationen 

4. Varför tror ni att ett 
behov av äldreboende 
identifieras; är det för att 
komma ifrån ett nuvarande 
tillstånd som känns 
problematiskt, eller för att 
komma till ett nytt tillstånd 
som upplevs bättre?  

Beslutsprocessen 
Behovsidentifikation: 
Informativa och 
transformativa köpmotiv 

Frågan är menad att ge 
svar på varför ett behov av 
äldreboende väcks utifrån 
informativa och 
transformativa köpmotiv 
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5. Varför tror ni att ett 
behov av äldreboende 
identifieras; är behovet 
menat att fylla ett 
grundläggande behov 
(såsom trygghet) eller att 
fylla ett mer emotionellt 
behov (såsom att kunna 
njuta av livet)? 

Beslutsprocessen 
Behovsidentifikation: 
Emotion och funktion 

Frågan är menad att ge 
svar på om servicen fyller 
ett behov utifrån funktion 
eller emotion  

6. Vid val av äldreboende, 
anser ni beslutet vara 
omfattande; vilket innebär 
att det tar lång tid att 
bestämma sig eller ett 
mindre omfattande beslut 
där mindre tid åläggs? 

Beslutsprocessen 
Informationssökning: 
Komplexitet i beslutet 

Frågan är menad att ta reda 
på om beslutet är 
komplext, vilket påverkas 
av högt och lågt 
engagemang. Vidare 
påverkar beslutets 
komplexitet mängden 
information som söks 

7. När alternativ av 
äldreboenden eftersöks, 
anser ni att er tidigare 
kunskap vid val av 
äldreboende är tillräcklig; 
eller anser ni att 
informationssökning 
utöver er tidigare kunskap 
krävs för att kunna finna 
lämpliga alternativ som 
kan fylla behovet? 

Beslutsprocessen 
Informationssökning: 
Intern respektive extern 
informationssökning 

Frågan är menad att ta reda 
om beslutsfattaren anser 
sig ha ett behov av extern 
informationssökning eller 
ej 

8. I relation till era tidigare 
erfarenheter vid val av 
äldreboende, anser ni det 
vara möjligt att på egen 
hand söka information om 
tjänsten? 

Beslutsprocessen 
Informationssökning: 
Intern respektive extern 
informationssökning 

Frågan är menad att svara 
om extern 
informationssökning är 
möjlig vid val av 
äldreboende 

9. Vid insamling av 
information gällande 
äldreboenden, hur och var 
ska informationen 
presenteras/finnas för att 
den ska vara så 
lätthanterlig för er som 
möjligt? 
 

Beslutsprocessen 
Informationssökning: 
Hanterbar information 

Frågan är menad att ge 
svar på hur den kognitiva 
representationen av 
beslutsalternativ ska se ut 
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10. Hur mycket 
information får varje 
enskild informationskälla 
innehålla utan att ni tappar 
intresset? 

Beslutsprocessen 
Informationssökning: 
Hanterbar information 

Frågan är menad att ge 
riktlinjer för 
beslutsfattarens kapacitet 
att behandla information 

11. Vid utvärdering av 
alternativ gällande 
äldreboenden, vilka 
abstrakta fördelar, det vill 
säga känslomässiga 
värden, är viktigast? 
 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering 
Utvärderingskriterier: 
Hedoniska kriterier 
 

Frågan är menad att ge 
svar på vilka hedoniska 
kriterier som är viktigast 
vid utvärdering av 
alternativ 

12. Vid utvärdering av 
alternativ gällande 
äldreboenden, vilka 
konkreta fördelar, det vill 
säga äldreboendets 
funktionella fördelar 
såsom lättframkomlighet 
samt standarden på 
äldreboendet, är viktigast? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering 
Utvärderingskriterier: 
Funktionella kriterier 
 

Frågan är menad att ge 
svar på vilka funktionella 
kriterier som är viktigast 
vid utvärdering av 
alternativ 

13. Om ni ser till såväl 
känslomässiga och 
funktionella fördelar, 
vilken av dessa två väger 
tyngst vid utvärdering av 
alternativ? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering 
Utvärderingskriterier: 
Hedoniska och 
funktionella kriterier 

Frågan är menad att svara 
på om hedoniska eller 
funktionella kriterier är 
viktigast vid 
alternativutvärdering 

14. Vilka kriterier tror ni 
nästintill alltid används vid 
utvärdering av 
äldreboenden, det vill säga 
vad är alltid viktigt för er 
att äldreboenden innehar 
eller uppnår?  

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering 
Utvärderingskriterier: 
Salienta kriterier 

Frågan är menad att ge 
svar på vilka som är de 
salienta kriterier vid 
utvärdering av 
äldreboenden 

15. Bortsett från de 
grundläggande kriterierna,  
vad sätter guldkant på 
äldreboendet, det vill säga 
vad får er att tycka extra 
bra om ett äldreboende?  

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering 
Utvärderingskriterier: 
Bestämda kriterier 

Frågan är menad att ge 
svar på vilka som är de 
bestämda kriterier vid 
utvärdering av 
äldreboenden 
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16. Hur tycker ni att 
miljön kring äldreboendet 
ska vara, i relation till 
utomhusmiljö, plats/läge 
samt omgivning? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Atmosfär 
Externa attribut 

Frågan är menad att ge 
svar på vad som anses vara 
viktiga externa attribut för 
beslutsfattaren 

17. Hur tycker ni att 
miljön inne på ett 
äldreboende generellt ska 
vara för att ni ska finna 
den trivsam?  

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Atmosfär 
Generella 
inredningsattribut 

Frågan är menad att ge 
svar på vad som anses vara 
viktiga generella 
inredningsattribut för 
beslutsfattaren 

18. Om ni fick designa ett 
äldreboende, vad är viktigt 
vid utformandet av 
boendet i relation till ytor 
och rum? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Atmosfär 
Designattribut 

Frågan är menad att ge 
svar på vad som anses vara 
viktiga designattribut för 
beslutsfattaren 

19. I förhållande till miljön 
på äldreboenden, vad 
väger tyngst vid 
utvärdering; 
utomhusmiljön, 
inomhusmiljön eller 
utformningen av 
äldreboendet? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Atmosfär 

Frågan är menad att svara 
på vilken av de 
atmosfäriska attribut som 
är viktigast vid en 
utvärdering 

20. Vid utvärdering av 
alternativ, är vidden/typen 
av aktiviteter viktigt vid 
ert val av äldreboende? 
Vilka aktiviteter önskar ni 
ha på ett äldreboende? 
 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Omvärldsfaktorer 
 

Frågan är menad att svara 
på ifall aktiviteter är 
viktigt vid 
alternativutvärdering och 
vilka önskemålen för 
aktiviteterna är 

21. Anser ni det vara 
viktigt att etniska, 
språkliga och kulturella 
behov möts på 
äldreboendet? I sådana 
fall, varför är detta viktigt? 

Beslutsprocessen 
Alternativutvärdering: 
Omvärldsfaktorer 

Frågan är menad att svara 
på huruvida beslutsfattaren 
anser det vara viktigt 
och/eller mindre viktigt att 
mångfald möts på 
äldreboendet 

22. Då beslutet ska fattas, 
anser ni att personalens 
bemötande på 
äldreboendet har en viktig 
inverkan på beslutets 
utfall? Varför är detta 
viktigt? 

Beslutsprocessen 
Beslut: 
Personal 

Frågan är menad att ge 
svar på huruvida 
personalen anses kunna 
påverka beslutsfattaren vid 
det slutgiltiga valet, och 
därmed vara vitala för 
beslutets utfall 
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23. Hur önskar ni främst 
att personalen bemöter er 
då beslutet ska fattas; med 
expertis och kunskap? 
Med en känsla av tillit att 
de kommer uppfylla sina 
åtaganden? Med 
kundkännedom, då denne 
känner igen dig och 
bemöter dig på ett 
igenkännande vis? Eller att 
personalen utstrålar en 
vilja att bemöta era 
individuella behov och 
förväntningar? Varför är 
detta viktigt? 

Beslutsprocessen 
Beslut: 
Personal 

Frågan är menad att svara 
på vad beslutsfattaren 
främst önskar att 
personalen på 
äldreboendet uppvisar vid 
det slutgiltiga valet för att 
uppleva förtroende för 
personalen 

24. När ni står inför det 
slutgiltiga valet, finns det 
några specifika aspekter 
gällande miljön runt det 
sista mötet med 
äldreboendet som kan 
tänkas påverka ert beslut 
positivt; det vill säga på 
vilket sätt kan den 
allmänna miljön få er att 
känna er trygga och nöjda 
när beslutet tas?  

Beslutsprocessen 
Beslut: 
Atmosfär 

Frågan är menad att svara 
på vad i atmosfären som är 
viktigt för att beslutet ska 
få ett positivt utfall 

25. Efter beslutet fattats 
kan en känsla av osäkerhet 
infinna sig (har rätt beslut 
tagits eller inte), kan 
tillgänglig positiv 
information om den valda 
verksamheten i sådana fall 
tänkas minska osäkerheten 
och vart ska den 
informationen finnas 
tillgänglig? Tror ni att 
sådan information kommer 
att eftersökas? 

Beslutsprocessen 
Utvärdering efter beslut 

Frågan är menad att ge 
svar på hur viktigt det är 
att positiv information 
finns tillgänglig för 
dissonansreducering efter 
val av äldreboende 
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26. På vilket sätt vill ni att 
anhöriga hjälper er vid val 
av äldreboende? 

Beslutsroller Frågan är menad att belysa 
vilken roll som anhöriga 
önskas ta vid val av 
äldreboende utifrån 
Kotlers fem 
konsumentroller. Vidare 
kan svaret ge riktiglinjer 
för vilken roll de anhöriga 
med störst sannolikhet 
kommer att ta i 
beslutsprocessen och på så 
vis påverka den 

3.5 METOD FÖR TOLKNING AV INTERVJUSVAR 
Då resonemanget inledningsvis varierade mellan deltagarna i respektive fokusgrupp 
men slutligen mynnade ut i en gemensam åsikt är det den gemensamma åsikten som 
presenteras i studiens resultat. Om åsikterna i slutet av diskussionen fortfarande skilde 
sig åt presenterades dock dessa skilda åsikter i resultatet. Valet att inte presentera hela 
resonemang som förts under diskussioner grundar sig i vetskapen om att; deltagare i 
en fokusgrupp argumenterar och utmanar varandras åsikter, vilket resulterar i ett mer 
trovärdigt resultat i relation till individernas åsikter då de tvingas att reflektera och 
eventuellt omvärdera egna åsikter (Bryman & Bell, 2011). Därav presenteras 
respondenternas slutgiltiga åsikter i studiens resultat då dessa synpunkter är av 
relevans för studiens analys och slutsatser.  
 
När fokusgruppernas svar integrerades i analysen tolkades synpunkter som mindre 
viktiga i beslutsprocessen då totalt tre eller färre respondenter menade att detta är 
viktigt. Om fyra eller fler respondenter uttryckte att något i beslutsprocessen är viktigt 
tolkades dessa synpunkter som viktigt i beslutsprocessen vid val av äldreboende, 
därav analyserades enbart sådana synpunkter i studiens analys. Tolkningen utgår ifrån 
att fyra personer representerar mer än en tredjedel av respondenterna och därav anses 
sådana synpunkter vara viktiga. 
 
Då någon i fokusgrupperna ej uttryckte en synpunkt gällande en fråga som ställts samt 
att moderatorn ej kunnat driva fram ett svar via vägledning tolkades avsaknaden av 
svar som att respondenten ej har någon åsikt eller synpunkt gällande frågan. 
Avsaknad av svar sammanställdes därmed med kvoten av svar som ansågs vara 
mindre viktigt för respondenter; i relation till tolkningen som tidigare gjorts. 
Tolkningen grundar sig i uppfattningen om att ingen åsikt tyder på ett lågt 
engagemang i frågan och därav ansågs ställningstagandet vara mindre viktigt i 
beslutsprocessen. Då studiens fokusgrupper är relativt små kan neutrala svar ej 
uteslutas ur studiens resultat, då svarsresponsen därmed skulle bli för låg. Dock 
ansågs resonemanget om lågt- respektive högt engagemang vara relevant för studien 
och därmed är tolkningen sanningsenlig.  
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4. RESULTAT 
I kapitlet presenteras svaren från de fokusgruppintervjuer som genomförts, därmed 
presenteras studiens verklighet utifrån problemområdet. Diskussion från varje 
fokusgrupp presenteras var för sig med koppling till uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt. 

4.1 FOKUSGRUPP ANHÖRIGA TILL BOENDE PÅ ANDRA 
ÄLDREBOENDEN  
 
Behovsidentifikation 
Det som väcker den första tanken för ett behov av äldreboende menar respondenterna 
vara när man inte längre klara av att göra vardagliga saker i hemmet. En av 
respondenterna konkretiserar problemet; “förändring av vardagen” (Deltagare 3, 
2014), att små vardagliga saker ej kan utföras som vanligt. Respondenterna tror inte 
att man blir medveten om att behovet av äldreboende existerar trots att man säkerligen 
känner att man inte klarar av allting själv längre. Samtliga respondenter tror sig 
blunda för behovet även fast man vet att det existerar och därav har de svårt att säga 
vad i relation till mående och tillstånd som skapar medvetenhet för ett behov av 
äldreboende. Respondenterna tror att ett behov av äldreboende blir tydligt och kan 
beskrivas när man är i behov av frekvent hjälp gällande vardagliga sysslor. 
Respondenterna säger att behovet av hjälp då förekommer så ofta att anhöriga inte 
längre kan bistå med denna och tydligt påpekar detta. 
 
Samtliga i fokusgruppen tror att behovet av äldreboende kommer att identifieras 
utifrån att man vill komma ifrån sin problematiska situation; “det blir tryggare att bo 
på ett äldreboende där det finns assistans att tillgå eftersom man troligen är i behov 
av kontinuerlig hjälp” (Deltagare 2, 2014). Respondenterna menar att ett behov av 
äldreboende identifieras för att fylla ett grundläggande behov, det vill säga att känna 
sig trygg.  
 
Informationssökning 
Att ta ett beslut om äldreboende tycker respondenterna är en omfattande process och 
kräver mycket engagemang då beslutet är svårt att ta. När alternativ av äldreboenden 
eftersöks tror sig respondenterna delvis använda sig av tidigare kunskaper men främst 
höra sig för bland vänner och bekanta. Samtliga respondenter säger att det är mycket 
viktigt vad andra i ens omgivning tycker och har upplevt. 
 
Samtliga respondenter tycker att det idag finns lite information att tillhandhålla om 
man önskar söka information om äldreboenden på egen hand, de säger alla att det 
borde finnas mer information tillgänglig. De nämner att information kan hämtas från 
kommunen men att det då krävs mycket tid och energi, dessutom kommer 
informationen i pappersform. En av respondenterna ser inga större problem i att 
enbart få information via pappersform (Deltagare 1, 2014), dock uttrycker de andra 
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två att information borde finnas tillgänglig på andra sätt också, exempel som ges är 
via Internet (Deltagare 2; Deltagare 3, 2014). 
 
Alla respondenter var eniga om att information om äldreboenden bör innehålla bilder 
på dess miljö. Informationen som presenteras ska vara kortfattad; “bara det absolut 
viktigaste ska finnas med skriftligt” (Deltagare 3, 2014) såsom information om hur 
lägenheterna ser ut, vad som finns tillgängligt runt omkring äldreboendena, vilka 
aktiviteter som finns samt äldreboendenas prioriterade frågor. Sådan information 
ansågs vara hanterbar. 
 
Alternativutvärdering 
I resonemanget om känslomässiga värden var det tre saker som ansågs vara 
betydande, dessa var; att personalen visar vänlighet och ömhet, att få frihet att kunna 
gå ut samt att känna sig sedd. Gällande funktionella värden tycker man det är viktigt 
att hjälpmedel finns som möjliggör ett “normalt” leverne såsom att kunna ta sig in och 
ut ur duschen (Deltagare 3, 2014). Det ansågs även viktigt med lättframkomlighet för 
att bemöta funktionsnedsättningar (Deltagare 1, 2014). Respondenterna tycker även 
man bör ha tillgång till egen toalett och dusch i sin lägenhet. Alla i gruppen ansåg att 
känslomässiga värden väger tyngst vid utvärdering av alternativ, då känsla av 
vänlighet anses vara viktigt. 
 
Det kriterium som alltid ansågs användas vid utvärdering av äldreboenden var att 
boenden skapar förutsättningar så att man kan “fortsätta leva sitt liv utan 
begränsningar, i den mån som går” (Deltagare 2, 2014). Andra viktiga kriterier är att 
man har egen dusch och toalett, samt att det finns valmöjligheter att välja bland olika 
maträtter. Kriterier som sätter “guldkant” på äldreboenden var förmågan att möta 
individers speciella behov samt att man får känna sig väl omhändertagen, vilket de 
upplever genom att få egna samtalsstunder med personal samt tillgång till massage, 
fotvård och frisör. 
 
I miljön kring äldreboenden bör det finnas tillgång till en trevlig utomhusmiljö samt 
att äldreboendet är beläget på ”en plats där det är lite liv och rörelse” (Deltagare 3, 
2014). En av respondenterna uttrycker önskemålet om närhet till en mataffär 
(Deltagare 2, 2014). Respondenterna ansåg att de viktigaste aspekterna gällande 
inomhusmiljön är att det ska kännas hemtrevligt och ombonat, vilket för dem innebär 
att äldreboenden ska vara inredda som ett riktigt hem och att riktiga blommor finns. 
Samtliga framhöll att det viktigaste dock var att man själv får inreda sin egen 
lägenhet. Aspekter gällande utformningen av äldreboenden som är av stor betydelse 
är att de är belägna på markplan, att alla har tillgång till uteplats och att gemensamma 
ytor ska uppmana till umgänge. I relation till mående menar respondenterna att man 
mest kommer att vistas inomhus och därav är de kriterierna gällande inomhusmiljön 
viktigast vid utvärdering av äldreboenden.   
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Vidden av aktiviteter som finns tillgängliga på boendena tycker samtliga är viktigt vid 
utvärdering av äldreboenden. De vill ha något att se fram emot varje dag och att det 
kan vara mycket enkla till mer omfattande aktiviteter. Aktiviteter som önskas är; 
pubkvällar, fredagsmys, pokerkvällar, utflykter, läsning och sällskapspel. 
Resonemanget konkretiseras; “aktiviteter som gör att äldreboendet blir livat och 
glatt” (Deltagare 1, 2014). 
 
Alla i fokusgruppen är enade om att etniska, språkliga och kulturella behov bör mötas 
på äldreboenden. En av respondenterna förklarar varför det är viktigt som följer; 
”detta bekräftar att man ses som individ och inte blir överkörd” (Deltagare 2, 2014). 
 
Beslut 
Då beslutet ska fattas har personalen stor inverkan på dess utfall; “det är både den 
första och sista känsla som avgör beslutets utfall och därför påverkar personalens 
bemötande mycket” (Deltagare 2, 2014). Alla tror att mötet med personalen är lika 
viktigt för dem som för anhöriga. När ett val av äldreboende ska fattas är det för 
respondenterna viktigast att personalen utstrålar att de önskar bemöta individuella 
behov och förväntningar då detta är förutsättningar för att kunna leva sitt liv som man 
gjorde innan. I diskussionen kring atmosfären upplever samtliga i gruppen att ”lite liv 
och rörelse, skratt och glädje bidrar till en positiv känsla” (Deltagare 1, 2014) och 
därmed påverkar dem positivt vid beslutet.  
 
Utvärdering efter beslut 
Samtliga i fokusgruppen säger att det till en början säkerligen kommer att kännas 
konstigt att flytta till ett äldreboende och att det kan tänkas ta tid innan man kommer 
till rätta. De menar att man istället för att söka information för att minska möjlig 
osäkerhet försöker “bo in sig” (Deltagare 2, 2014) och att det kan tänkas vara 
anhöriga som har ett behov av sådan typ av information. Dock uttrycker de att det inte 
på något sätt är negativt att information finns tillgänglig. 
 
Beslutsroller  
Vid diskussion gällande de olika rollerna som anhöriga kan tänkas ta vid ett val av 
äldreboende säger samtliga i gruppen att man till en början inte vill ta detta val, trots 
att man är medveten om behovet. Därmed önskar de att anhöriga tar rollen som 
initiativtagare men att man själv får vara med och påverka under processen, i den mån 
som går. De säger att man främst vill ha hjälp med att inse att man behöver hjälp. 
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4.2 FOKUSGRUPP ANHÖRIGA PÅ UPPDRAGSGIVARENS 
ÄLDREBOENDE 
 
Behovsidentifikation 
Det som väcker den första tanken för ett behov av äldreboende är när man inte längre 
känner sig trygg i sitt eget hem samt att vardagssysslor inte längre fungerar. Samtliga 
i fokusgruppen tror att man blir medveten om behovet då otrygghetskänslan och de 
vardagliga problemen blir kontinuerliga. Dock säger de att medvetenhet troligen inte 
skapas på egen hand utan först när anhöriga uttrycker att ens problem blir en 
belastning för dem. När man upplever att behovet av hjälp behövs snabbt, exempelvis 
vid toalettbesök, men att den då inte finns tillgänglig tror respondenterna att 
situationen är så problematiskt att den kan beskrivas. Det handlar om att man känner 
skam då man måste ta andra till hjälp för att rätta till sina egna misstag. Två i 
fokusgruppen tror att behovet av äldreboende kommer att identifieras på grund av att 
man vill komma ifrån ett problematiskt tillstånd (Deltagare 4, 2014; Deltagare 5, 
2014). De menar att när man inser behovet har något troligen hänt som blivit så 
problematiskt att man måste komma bort från det jobbiga. En i gruppen tror dock att 
det handlar om att man vill komma till ett nytt tillstånd som känns bättre (Deltagare 6, 
2014). Samtliga är dock fast beslutna om att behovet av äldreboende väcks utifrån ett 
behov av trygghet, vilket upplevs då hjälp finns tillgänglig. 
 
Informationssökning 
Beslutet gällande val av äldreboende säger samtliga respondenter är ett omfattande 
och problematiskt beslut. Dock menar två av intervjupersonerna att ett behov av 
informationssökning utöver tidigare kunskap från vänner och bekanta inte existerar då 
beslutet upplevs privat och känsligt (Deltagare 4, 2014; Deltagare 5, 2014). I kontrast 
uttrycker en i gruppen att denne kommer ha ett behov av ny information (Deltagare 6, 
2014). Samtliga respondenter är däremot eniga om att det idag är svårt och kräver 
mycket engagemang att söka information om tjänsten på egen hand. 
 
Vid informationsinsamling om äldreboenden ansåg en av respondenterna det vara 
viktigt att information finns att tillgå via webbsidor (Deltagare 6, 2014), medan de 
andra inte ansåg det vara intressant. Däremot tycker samtliga respondenter att det är 
viktigt att informationen innehåller bilder över hur äldreboendet ser ut. Den absolut 
viktigaste informationen som ska finnas med är vad man har tillgång till för aktiviteter 
samt vilka prioriterade frågor som äldreboendet har. Denna typ av information om 
äldreboenden tycker de är betydande för att de inte ska tappa intresset.  
 
Alternativutvärdering 
I resonemanget om känslomässiga värden är det känslan av trygghet som anses vara 
viktigast, de menar att om äldreboenden förmedlar detta har de mycket med sig i 
andra situationer. Samtliga respondenter tycker även att personalens bemötande är av 
stor vikt för de känslomässiga värdena, de säger att de måste bemöta boende med 
omtanke. Respondenterna tycker att äldreboendes främsta funktionella fördelar är att 
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de är belägna på markplan och att det är lättframkomligt inomhus. Möjligheten till att 
gå ut när man vill var också något som framhölls under diskussionen. Respondenterna 
anser att de känslomässiga värdena väger tyngst vid utvärdering av alternativ, de 
menar att de väger upp de funktionella fördelar som är mindre bra. 
 
De kriterier som alltid använts vid utvärdering av äldreboenden är närheten till 
anhöriga, det finns en rädsla att man annars blir ensam. De främsta kriterierna som 
alltid används anses dock vara personalfrågan på äldreboendena, de ska inte vara 
underbemannade och man ska kunna fortsätta med samma liv som innan. Det som 
sätter “guldkant” på ett äldreboende är om möjligheten ges dagligen att få komma ut 
på promenader eller på en biltur samt att egna intressen beaktas. 
 
I relation till miljön kring äldreboenden bör det finnas grönområden, miljön ska 
kännas lugn och skön. En av respondenterna uttrycker tydligt att denne inte önskar ha 
biltrafik utanför sitt fönster (Deltagare 4, 2014). Dock anser samtliga att det ska finnas 
något att “vila ögonen på” (Deltagare 5, 2014) och att “det ska inte vara helt dött” 
(Deltagare 4, 2014). Tillgången till uteplats är även något som anses vara viktigt, en 
respondent uttrycker även önskan om närhet till ett café (Deltagare 6, 2014). I relation 
till inomhusmiljön anser samtliga respondenter att det ska vara möblerat på så sätt att 
det känns hemtrevligt och ombonat, det ska finnas tavlor på väggarna och färska 
blommor. Aspekter vid utformning av äldreboenden som är av stor vikt är att mindre 
rum med olika syften finns, exempel som ges är; bibliotek, spelrum och utrymmen för 
sociala sammanhang som pubkvällar. De menar att ett behov av omväxling i miljön 
på äldreboendet finns. Respondenterna säger att i förhållande till miljön på 
äldreboenden så är det inomhusmiljön som väger tyngst vid utvärdering av 
äldreboenden. Äldreboendet är den plats som man kommer att bo på resten av sitt liv 
och det är viktigt att man trivs; “det får inte kännas som om man bor på en 
institution” (Deltagare 5, 2014). 
 
Vidden av aktiviteter väger tungt vid utvärdering av alternativ då man vill hålla sig 
frisk och klar i huvudet. Aktiviteterna bör främja socialiseringen på äldreboenden, 
därav anser gruppen att aktiviteter såsom schlagerkvällar, fredagsmys, utflykter och 
fysiska aktiviteter är önskvärda. Gällande etniska, språkliga och kulturella behov 
tycker alla i gruppen att mångfald bör mötas på äldreboenden då man menar att ett 
utanförskap kan tänkas upplevas om detta inte tillgodoses. 
 
Beslut 
Samtliga i gruppen var eniga om att personalens bemötande har en stor inverkan på 
beslutets utfall och är avgörande ifall de ska känna positivt eller negativt för boendet. 
Vid beslutet är det viktigast att personalen utstrålar en vilja att bemöta individuella 
behov och förväntningar, då intervjupersonerna menar att detta påverkar beslutets 
utfall mest positivt. Däremot anses inte atmosfären påverka avsevärt vid det sista 
mötet, dock är samtliga i gruppen eniga om att liv och rörelse bidrar till ett positivt 
intryck. 
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Utvärdering efter beslut 
I diskussionen gällande osäkerheten som kan infinna sig efter att beslutet tagits var 
respondenternas åsikter skilda. En av respondenterna tror sig söka information för att 
känna att rätt val gjorts via exempelvis webbsidor och sociala medier (Deltagare 6, 
2014). De andra i gruppen tror sig inte söka information från sådana källor efter att 
valet gjorts, däremot tror de sig bli påverkade av anhöriga och bekanta om de 
bekräftar valet (Deltagare 4, 2014; Deltagare 5, 2014). 

  
Beslutsroller 
Samtliga i gruppen önskar att anhöriga främst tar rollen som påverkare, där de stöttar 
och låter beslutsfattaren vara delaktig under hela processen vid val av äldreboende. 
De tycker att det är viktigt att man själv får vara med och ta det slutgiltiga beslutet; 
“det handlar om ett samförstånd mellan beslutsfattaren och de anhöriga” (Deltagare 
5, 2014). Respondenterna resonerar även kring anhörigas roll som initiativtagare, de 
säger att man själv säkerligen befinner sig i förnekelse om att behov av äldreboende 
finns och därav kan det vara önskvärt att anhöriga hjälper till i detta skede, dock 
måste det ske stegvis. 
 

4.3 FOKUSGRUPP ANHÖRIGCENTRUM 
 
Behovsidentifikation 
Samtliga i gruppen tror att förnekelsen inför de första tecknen gällande behov av 
äldreboende är stor och tror därför att första tanken först väcks då det psykiska 
och/eller fysiska tillståndet försämras. Respondenterna säger att man blir medveten 
om ett behov genom påtryckningar från anhöriga. Dessa påtryckningar grundar sig i 
att man inte längre klara av att leva på som vanligt utan hjälp. Samtliga menar att 
situationen då är så pass problematisk att ett behov blir tydligt, exempelvis då en 
olycka inträffar i och med att man inte längre klarar sig själv. Respondenterna tror att 
en sådan händelse skapar otrygghet i hemmet och därmed krävs ständig hjälp. 
 
Vid resonemanget gällande varför ett behov av äldreboende identifieras var åsikterna 
blandade. Två i gruppen ansåg att behovet identifieras i och med att man vill komma 
ifrån en situation som är problematisk, de menar att otryggheten är ett problem som 
man vill komma bort ifrån (Deltagare 7, 2014; Deltagare 8, 2014). En av 
respondenterna uttrycker dock att behovet identifieras för att ”man vill komma till ett 
bättre tillstånd med mer umgänge och därav ett roligare liv” (Deltagare 9, 2014). 
Alla respondenter ansåg att behovet av äldreboende identifieras för att tillgodose det 
grundläggande behovet trygghet. 
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Informationssökning 
Val av äldreboende anses vara ett omfattande beslut som tar lång tid och består av 
många delmoment. Gällande informationssökning under valet anser samtliga att man i 
stor utsträckning förlitar sig på gamla vanor och kunskap men att den inte är 
tillräcklig. Därmed finns ett behov för annan tillgänglig information. I dagsläget anses 
det dock vara en omständlig process att få tillgång till information om äldreboenden 
och det krävs mycket engagemang. Vid kontakt med “rätt” avdelning och/eller en 
biståndshandläggare kan man få tillgång till muntlig och skriftlig information 
(Deltagare 9, 2014). Dock menar samtliga att information borde vara mer 
lättåtkomlig, via exempelvis kommunens webbsida. Respondenterna tycker även att 
skriftlig information ska finnas att tillgå på platser såsom vårdcentral och sjukhus. För 
att informationen ska vara så hanterbar som möjligt bör den vara kortfattad, lättläslig 
och innehålla bra och stora bilder på äldreboendet. 
 
Alternativutvärdering 
I resonemanget om känslomässiga värden säger respondenterna att en känsla av 
trygghet och att man får bestämma över sitt eget liv är viktigt. De menar att 
personalen har en betydande inverkan på de känslomässiga värdena. De funktionella 
fördelar som ett äldreboende bör ha är att man på egen hand lätt kan ta sig ut på 
markplan, att det är lättframkomligt inne på boendet samt att äldreboendets 
funktionella värden möjliggör att man själv kan duscha och gå på toaletten. Enligt 
respondenterna är det de känslomässiga värdena som väger tyngst; “det är viktigast 
att man trivs och mår bra och att personalen har ett fint bemötande” (Deltagare 8, 
2014). 
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att ett grundläggande kriterium vid utvärdering av 
äldreboenden är att det finns aktiviteter att delta i. De förklarar också att det är vitalt 
med egen dusch och toalett men att personalen på boendet är trevlig är mest 
betydande. Det som sätter “guldkant” på äldreboenden är när bemanningen är kopplad 
till boendes individuella behov och om personalen har “ett genuint engagemang i 
verksamheten” (Deltagare 7, 2014).   
 
Gällande miljön kring äldreboenden bör det finnas möjlighet att komma ut i en 
trädgård. Man vill se liv och rörelse när man ser ut genom fönstret. Det är viktigt att 
äldreboendes inomhusmiljö ska vara ombonad och trivsam, vilket innebär att de 
gemensamma ytorna ska vara mysiga och kännas hemlikt; “man ska inte få känslan 
av sjukhus” (Deltagare 8, 2014). Det anses även viktigt att man får möblera sitt eget 
rum. Vid utformandet av äldreboenden bör de gemensamma ytorna bestå av flera 
mindre rum som uppfyller olika syften. Dock tycker samtliga i gruppen att 
inomhusmiljön har stor inverkan vid utvärdering av äldreboende då känslan när man 
kommer in på boendet ofta är det som blir avgörande om man ska känna positivt eller 
negativt. 
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Vid utvärdering av äldreboende är vidden av aktiviteter betydande. Dock påverkas 
aktiviteterna av personalens engagemang och det är därmed viktigt att personalen 
tycker det är roligt att hålla i aktiviteter. Önskvärda aktiviteter berättar de vara 
musikkvällar, fredagsmys, tv-spel och utomhusaktiviteter såsom kubb och boule. 
Resonemanget inom gruppen lyder: “Aktiviteter utanför ramarna” (Deltagare 9, 
2014). 
 
Respondenterna tycker att etniska, språkliga och kulturella behov bör mötas på 
äldreboenden men anser att det är upp till personalen att läsa på och ta hjälp ifrån 
anhöriga för att kunna tillgodose detta. 
 
Beslut 
När ett beslut om äldreboende ska fattas har personalens bemötande stor inverkan på 
beslutets utfall; “det är viktigt att man inte känner att man är i vägen eller till 
besvär” (Deltagare 9, 2014). Personalen ska utstråla en vilja att bemöta individuella 
behov och förväntningar då det anses vara viktigt att bli sedd och respekterad. I 
resonemanget runt beslutet är det personalen som är i fokus och frågan om den 
allmänna miljön runt mötet besvaras även den med en diskussion om hur viktigt det är 
för äldreboendes miljö att personalen utstrålar öppenhet.  
 
Utvärdering efter beslut 
Samtliga menar att beslutsfattaren söker bekräftelse från personal och anhöriga efter 
att man flyttat in för att känna att rätt val gjorts. Man anser att personalen bör “slussa 
in” de nyinflyttade i miljön och påvisa äldreboendets fördelar (Deltagare 7, 2014). 
Respondenterna tror att det är anhöriga som söker positiv information för att minska 
osäkerheten efter beslutet. 
 
Beslutsroller 
Samtliga i gruppen tror främst att anhöriga hjälper till under hela processen och tar 
rollen som påverkare vid val av äldreboende. Dock menar respondenterna att de 
anhöriga troligen redan hjälpt till med att identifiera behovet av äldreboende och 
därmed tagit rollen som initiativtagare. 
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5. ANALYS 
I kapitlet integreras svaren från fokusgruppintervjuerna med koppling till uppsatsens 
teoretiska utgångspunkt. Analysen kommer följa teorikapitlets integrerade modell 
över beslutsprocessen och således hänvisas läsaren till figur 2.7 om denne önskar 
orientera sig i analysen.  

5.1 BEHOVSIDENTIFIKATION 
Behovsidentifikation behandlar när och varför ett behov av äldreboende identifieras 
utifrån aspekter såsom informativa/transformativ köpmotiv och emotion/funktion. 
Beslutsfattaren går igenom tre steg tills att ett behov identifieras och vid val av 
äldreboende tenderar resonemanget om när behovsidentifikationen infinner sig vara 
som följer; 
 
Det som skapar en problematik som innebär att första tanken för behov av 
äldreboende väcks framhölls vara försämrat psykiskt och fysiskt tillstånd samt en 
upplevd känsla av otrygghet i hemmet. Följden av detta är att personen upplever att 
denne inte längre klarar av vardagliga sysslor i hemmet. 
 
Resonemanget om vad som skapar medvetenhet om behovet av äldreboende 
framhölls vara att hjälp krävs för att kunna fortsätta leva som vanligt. Man menar då 
att hjälpen är så kontinuerlig att man utan den inte kan leva som tidigare. Anhörigas 
roll i relation till medvetenhet tenderar att vara central då påtryckningar från dem 
hjälper beslutsfattaren att bli medveten, man vill inte vara en belastning för anhöriga. 
Därmed kan anhörigas påtryckningar bidra till medvetenhet för ett behov av 
äldreboende.  
 
Hur frekvent och hur snabbt behovet av hjälp är tros av flera respondenter påverka när 
behovet av äldreboende blir tydligt för personen. Avsaknad av snabb och frekvent 
hjälp kan således leda till att olyckor inträffar, såväl kroppsliga som känslomässiga. 
Dessa händelser förstärker då känslan av otrygghet och man blir medveten om att den 
hjälp som finns idag (från exempelvis anhöriga) inte är tillräcklig.  
 
Varför behovet av äldreboende identifieras tror respondenterna komma från en känsla 
av otrygghet som är ett resultat av de aspekter som nämnts ovan. De menar att 
otryggheten skapar problem som denne önskar bli av med och således identifieras 
behovet av äldreboende. Resonemanget visar på att behovet skapas utifrån att man vill 
komma bort från ett problematiskt tillstånd, vilket innebär att behovet väcks utifrån ett 
informativt köpmotiv. Resonemanget gällande varför ett behov av äldreboende 
identifieras mynnar ut i en strävan efter att fylla ett grundläggande behov såsom 
trygghet. Varför behovet av äldreboende identifieras tycks därmed bottna i en brist av 
trygghet som är ett funktionellt behov. 
 

  



	   33	  

5.2 INFORMATIONSSÖKNING 
Informationssökning behandlar hur information om äldreboenden bör presenteras 
respektive i vilken utsträckning beslutsfattaren söker information internt/externt, 
vidare behandlas beslutets komplexitet utifrån högt- och lågt engagemang. 
	  
Beslutet av äldreboende beskrivs vara problematiskt och ta lång tid, då det består av 
flera delmoment som innebär att mycket engagemang krävs under processen. 
Resonemang kring tidsaspekten, engagemangsnivån och delmomenten tyder alla på 
att beslutet är komplext och omfattande.   
 
I diskussionen kring hur information om potentiella “behovsuppfyllare” samlas in 
anses externa informationskällor ge tillgång till en större mängd information som kan 
användas vid val av äldreboende, vilket uppskattas av respondenterna. Således ses den 
externa informationssökningen som ett komplement till den interna 
informationssökningen. Det anses i dagsläget vara omständligt att på egen hand söka 
information om äldreboenden då informationen är svårtillgänglig och det krävs 
mycket engagemang från beslutsfattaren att finna denna, vilket således försvårar det 
redan komplexa beslutet. 
 
Respektive fokusgrupp nämner aldrig mer än tre aspekter vid diskussionen om hur 
mycket information en informationskälla får innehålla utan att beslutsfattaren tappar 
intresset. Detta visar på att övergripande och kortfattad information är hanterbar och 
således anpassad till beslutsfattarens kapacitet att behandla och bearbeta information 
vid val av äldreboende. Den information som respondenterna främst vill finna i den 
övergripande informationen är; äldreboendes prioriterade frågor och vilka aktiviteter 
som finns på äldreboendet. Bilder på hur äldreboendena ser ut anses underlätta 
hantering av insamlad information. Om äldreboenden lyckas tillhandhålla 
beslutsfattaren med denna information via Internet och pappersform har denne lyckats 
tillfredsställa samtliga respondenters behov vid informationssökning. Den kognitiva 
representationen gör således att informationen är enkel att finna och lätthanterlig. Det 
kan möjligen vara så att informationen som respondenterna önskar finna i den 
övergripande informationen om äldreboenden ger en känsla av trygghet för 
beslutsfattaren vid val av äldreboende. 

5.3 ALTERNATIVUTVÄRDERING 
Alternativutvärdering behandlar kriterier som utvärderas vid val av äldreboende, de 
som berörs är hedoniska-, funktionella-, salienta- och bestämda kriterier. Vidare 
analysers äldreboendes atmosfär via externa-, design- och generella inrednings 
attribut.  
	  
Hedoniska kriterier upplevs vara känslan av trygghet, frihet och omtanke. Personalen 
har en stor påverkan på äldreboendes hedoniska kriterier (känslomässiga värden), då 
deras förmåga att förmedla dessa känslor är betydande för att dessa kriterier ska 
uppnås. I kontrast med de hedoniska kriterierna, där personalen är avgörande, är de 
mest betydande funktionella kriterierna direkt frånkopplade från personalen på 
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boendet. Funktionella kriterier nämner flera respondenter vara att äldreboenden är 
belägna på markplan, att det är lättframkomligt inne på boendena samt att hjälpmedel 
finns som möjliggör egen intimvård. Vid utvärdering av alternativ anses dock en 
förmåga att möta hedoniska kriterier som mer angeläget än förmågan att tillgodose 
funktionella kriterier. Resonemanget tyder på att upplevt bra bemötande skapar 
trygghet hos beslutsfattaren, vilket behovet av äldreboende bottnar i. Således möts det 
grundläggande behovet lättare via hedoniska kriterier och inte via funktionella 
kriterier.  
 
Resonemanget gällande salienta kriterier (grundläggande kriterier) löd; “fortsätta leva 
sitt liv utan begränsningar” och “att i största mån kunna fortsätta med sitt liv”. Att 
äldreboendena är utrustade med privat toalett och dusch lyftes även fram som ett 
salient kriterium. Följaktligen lyftes inga konkreta salienta kriterier fram, 
resonemanget tyder dock på att beslutsfattaren upplever att salienta kritereier är 
uppnådda då några av de viktigaste hedoniska och funktionella kriterierna uppnås. De 
främsta bestämda kriterierna (unika kriterier) är att personalen är genuint engagerade 
samt att de har förmågan att möta individers speciella behov, vilket kan kopplas till 
diskussionen om salienta kriterier att “fortsätta leva sitt liv utan begränsningar”. Det 
kan därmed urskiljas att äldreboendes förmåga att möta individuella behov är av störst 
betydelse för beslutsfattaren. 
 
Tillgång till utomhusmiljö (exempelvis uteplatser) är något som lyfts fram i dialogen 
gällande äldreboendes externa attribut. Respondenterna tycker att det ska vara liv och 
rörelse runtomkring äldreboendena. Uttrycket ”trivsam utemiljö” används, i och med 
önskemålet om liv och rörelse kan denna miljö definieras som trivsam.  
 
Det generella inredningsattribut som diskuterades mest vid alternativutvärdering är att 
äldreboenden ger en hemtrevlig känsla. Den hemtrevliga känslan skapas genom att 
boende får inreda sina egna lägenheter och att övriga delar av äldreboendet är inrett 
som ett hem med tavlor och färska blommor. Då de generella inredningsattributen 
handlar om en känsla, det vill säga “hemtrevligt”, kan en koppling till hedoniska 
kriterier urskiljas (då dessa kriterier består av känslomässiga värden). Således bottnar 
de generella inredningsattributen i känslomässiga värden.  
 
Det centrala i diskussionen gällande utformningen av äldreboendena, det vill säga 
dess designattribut, var hur de gemensamma ytorna är utformade. Önskan om 
gemensamma mindre rum som uppfyller olika syften lyftes fram. Syftet med dessa 
rum nämns vara att uppmuntra till sociala sammanhang och interaktion. Följaktligen 
kan uttalandena tolkas som att gemensamma mindre ytor främjar umgänge bland de 
boende på äldreboenden. 
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Vid utvärdering av äldreboendes externa, design och generella inredningsattribut 
anser respondenterna att de generella inredningsattributen väger tyngst. 
Inredningsattributen väger tyngst då en stor del av tiden på äldreboendet spenderas 
inomhus och därmed bör det inte kännas som en institution utan som ett riktigt hem.  
 
Vidden av aktiviteter som äldreboendena erbjuder väger tungt i utvärderingen av 
alternativa äldreboenden. Det nämns att utomhusaktiviteter (exempelvis kubb och 
boule) och fysiska aktiviteter är önskvärda. Då utomhusaktiviteterna som nämns är 
fysiska aktiviteter kan såväl fysiskaktivitet inomhus och utomhus tänkas vara av värde 
för beslutsfattaren. Andra aktiviteter som är betydande vid utvärdering av äldreboende 
är fredagsmys, musikkvällar och utflykter. Samtliga aktiviteter öppnar upp för 
interaktion bland de boende på äldreboendena, aktiviteterna som önskas kan därmed 
komma från en önskan av umgänge. Vidare kan önskvärda designattribut kopplas till 
dessa aktiviteter då såväl designattribut som aktiviteter bör främja umgänge bland de 
boende på äldreboenden. Vid diskussionen gällande designattribut framhöll 
respondenterna att de mindre rummen kan användas som; bibliotek och spelrum, 
vidare i dialogen om aktiviteter lyfts spelkvällar och läsning fram som förslag. 
Återigen kan en koppling mellan designattribut och aktiviteter urskiljas. 
 
Trots att alla intervjupersoner är svenska tycker de att det är betydande att etniska, 
språkliga och kulturella behov möts på äldreboenden. Dialogen som förs är; “det 
bekräftar att man ses som individ” samt “ett utanförskap kan tänkas upplevas om 
man inte tillgodoser dessa behov”. Resonemanget tyder på att äldreboendes förmåga 
att möta etniska, språkliga och kulturella behov är förknippat med det bestämda 
kriteriet om personalens förmåga att möta och tillgodose individuella behov. 

5.4 BESLUT 
Beslut behandlar vad personal på äldreboenden bör utstråla för att skapa förtroende 
samt vad i atmosfären som kan påverka beslutets utfall positivt. 
	  
Då beslutet ska fattas har personalen en avgörande roll för hur beslutsfattare ska 
känna inför valet, det vill säga om denne upplever en positiv eller negativ känsla inför 
beslutet. Personalen ansågs ha en betydande inverkan på alternativutvärderingen då 
personalfrågan vara central gällande hedoniska kriterier. Likväl anses personalen 
direkt påverka känslan inför beslutet. “Både den första och sista känslan som avgör 
beslutet påverkas av personalen” uttalandet bekräftar att personalen påverkar 
beslutsprocessen i minst två utav stegen; alternativutvärdering och beslut. Att 
personalen på äldreboendena bemöter beslutsfattaren med en vilja att bemöta 
individuella behov och förväntningar anses ge en känsla av respekt och att man blir 
“sedd”, respondenterna menar även att personalens förmåga att möta behov och 
förväntningar skapar goda förutsättningar för “att kunna leva som vanligt”. 
Personalens förmåga att möta individuella behov framhölls i alternativutvärderingen 
vara av stor betydelse för beslutsfattaren vilket kan kopplas till resonemanget om 
personalens betydelse vid beslutet; således är en påvisad förmåga att möta 
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individuella behov av betydelse vid såväl alternativutvärdering som i slutskedet då 
beslutet fattas.  
 
Diskussionen om atmosfärens betydelse för beslutets utfall vid val av äldreboende var 
något begränsad. Vilket kan innebära att atmosfären inte har någon större inverkan på 
beslutets utfall. Däremot framhäver majoriteten av respondenterna att beslutet 
påverkas positivt om de blir bemötta med skratt och glädje på äldreboendena. 
Resonemanget tyder på att de känslomässiga fördelarna, det vill säga hedoniska 
kriterier, har en större inverkan på beslutet än äldreboendets atmosfär. Då atmosfären 
innefattar externa-, design- och generella inredningsattribut påvisas det återigen att 
hedoniska kriterier väger tyngre än funktionella kriterier vid ett val av äldreboende. 

5.5 UTVÄRDERING EFTER BESLUT 
Utvärdering efter beslut behandlar huruvida beslutsfattaren har ett behov av 
tillgänglig positiv information för dissonansreducering eller ej.  
	  
Möjligheten att “bo in sig” tror respondenterna minskar möjlig dissonans efter det att 
beslutet om äldreboende har fattats. Respondenterna menar på att man under denna tid 
sannolikt söker bekräftelse från anhöriga, bekanta och personal om att rätt beslut har 
tagits och att de kan lyfta fram äldreboendens fördelar. Behovet av 
informationssökning efter att beslutet fattas tycks därmed ha mer betydelse för 
anhöriga. Gällande resonemanget om utvärderingen efter beslut är tillgänglig positiv 
information för dissonansreducering inte negativt, dock är frågan om vem som 
kommer söka denna typ av information vacklande. 

5.6 BESLUTSROLLER 
Beslutsroller behandlar vilken av de fem beslutsrollerna; Initiativtagare, Påverkare, 
Beslutsfattare, Köpare och Användare som beslutsfattaren önskar att anhöriga tar vid 
val av äldreboende.  
	  
Under diskussionen om behovsidentifikation sa respondenterna att medvetenhet om 
behovet av äldreboende delvis skapas med hjälp av anhöriga. Vidare kommer 
resonemanget igen när beslutsroller diskuteras. Det är önskvärt att anhöriga tar rollen 
som initiativtagare då denne tar initiativet för äldreboende, detta anses vara 
fördelaktigt då beslutsfattaren själv kan tänkas förneka behovet. Därmed kan ett 
samband mellan anhörigas roller och när medvetenhet om ett behov av äldreboende 
identifieras urskiljas. Dock menar respondenterna att anhöriga främst bör hjälpa till 
under beslutsprocessen och tar således rollen som påverkare. “Beslutsfattaren får vara 
delaktig under processens i den mån som går” och “anhöriga hjälper till under hela 
processen” är argument som lyft fram, vilka visar på att rollen som påverkare först 
blir central då behovet av äldreboende identifierats av beslutsfattaren. 
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6. DISKUSSION  
I relation till de faktorer som utgör studiens problembakgrund; beslutets koppling till 
konsumentbeteende, beslutets känslighet och komplexitet, anhörigas påverkan på 
beslutet samt ökade krav på tjänsten; presenteras nedan en diskussion för den kunskap 
som studien tillhandahållit om problemområdet. 
 
I relation till konsumentbeteende tenderar beslutsfattarens beteende främst påverkas 
av känslomässiga värden. Beslutsfattarens beteende styrs av det som ”känns bäst” i 
relation till trygghet, omtanke och bemötande. Därav är beslutsfattarens beteende i 
relation till valet högst personligt utifrån dennes känsla inför vad som anses ”kännas 
bra”. 
 
Beslutsprocessen vid komplexa och känsliga beslut tenderar att vara av högt 
engagemang, då; (1) respondenterna uttrycket ett behov av såväl intern som extern 
informationssökning, (2) respondenterna upplevde att beslutet tar lång tid och består 
av många delmoment och (3) respondenterna menar att behovet identifieras utifrån att 
problemet direkt påverkar ens livssituation negativt.   
 
Anhöriga tenderar att påverka och/eller vara involverade under hela beslutsprocessen 
vid val av äldreboende då beslutsfattaren önskar att de; (1) hjälper till att skapa 
medvetenhet om att ett behov av äldreboende finns, (2) stöttar under beslutet gång 
samt (3) hjälper till med dissonansreducering efter det att beslutet fattats. 
 
När beslutsfattaren utvärderar alternativ väger ett brett utbud av aktiviteter tungt. 
Samtidigt upplevs förmågan att möta individuella behov och förväntningar vara vitalt, 
då detta diskuteras under såväl alternativutvärdering som beslut. Detta förtydligas 
även i resonemanget om vikten i att äldreboenden kan möta kulturella skillnader.  
Följaktligen kan ökad mångfald och en piggare äldre generation tänkas ha ökat kraven 
på utbudet av aktiviteter samt personals förmåga att möta mångfald på äldreboenden.  
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7. SLUTSATSER 
Behovet av äldreboende väcks när otrygghet identifieras i vardagen och således 
grundar sig behovet i det funktionella behovet trygghet. Vid informationssökning är 
det viktigt att informationen om äldreboenden är lättillgänglig via Internet och i 
pappersform och att den är övergripande med bilder. Vid alternativutvärdering anses 
äldreboendes hedoniska kriterier vara viktigare än de funktionella kriterierna, känslan 
äldreboenden förmedlar är därmed viktigast. Personalen på äldreboenden har en 
betydande inverkan på huruvida de känslomässiga kriterierna uppnås eller inte. Vid 
beslutet av äldreboende är det viktigt att personalen påvisar en vilja att möta 
individuella behov och förväntningar och att stämningen på boendet är glädjefylld. 
Vid utvärdering efter beslut är det viktigt att extern information i form av bekräftelse 
om att rätt beslut tagits från personal, anhöriga och bekanta erhålls. Det är viktigt att 
ha kunskap om att anhöriga önskas ta rollen som initiativtagare och påverkare under 
beslutprocessen. 

Utan behovsidentifikation finns det inget behov av beslut. Därför är det viktigt att ha 
kunskap om när och varför ett behov av äldreboende väcks.  

• Den första tanken väcks då personen upplever att denne inte längre klarar av 
vardagliga sysslor i hemmet. 

• Medvetenhet om behovet av äldreboende sker då vardagliga problemen blir 
kontinuerliga, denna medvetenhet skapas med hjälp av anhöriga. 

• Behovet av äldreboende blir tydligt och kan beskrivas då frekvent hjälp krävs.  
• Ett behov identifieras främst utifrån ett informativt köpmotiv; man vill komma 

ifrån en problematisk situation. Den problematiska situationen är otrygghet.   
• Behov av äldreboende identifieras främst utifrån funktion då servicen ämnar 

fylla det funktionella behovet trygghet.  
 
I beslutsprocessen andra steg påbörjas en sökprocess där denne söker information om 
möjliga “behovsuppfyllare”. Det som påverkar informationssökningen är hur pass 
hanterbar informationen är, hur komplext beslutet är och vilken typ av information 
som eftersöks. Därför är det viktigt att få information om hur beslutsfattarens 
informationssökning vid val av äldreboende ser ut samt hur informationen önskas 
presenteras.  

• Det är viktigt med tillgängligt extern information om äldreboenden; då 
beslutet om äldreboende är komplext och intern informationssökning inte är 
tillräcklig.  

• Det är viktigt att informationen om äldreboenden är lättåtkomlig via Internet 
och i pappersform. 

• Det är viktigt att informationen innehåller bilder på äldreboendet och dess 
miljö.  

• Det är viktigt att information om äldreboenden är övergripande och beskriver; 
aktiviteter och prioriterade frågor. 
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Gällande alternativutvärdering är det viktigt att ta reda på vilka kriterier som anses 
vara viktiga samt vad dessa kriterier främst innefattar vid utvärdering av alternativa 
äldreboenden.  

• De viktigaste hedoniska kriterierna med äldreboenden är; upplevd känsla av 
trygghet, frihet och omtanke. 

• De viktigaste funktionella kriterierna med ett äldreboende är; beläget på 
markplan, lättframkomligt inomhus och att hjälpmedel finns som möjliggör 
egen intimvård. 

• Hedoniska kriterier är viktigast; då kriterierna lättare uppfyller det funktionella 
behovet trygghet. 

• Det finns inga konkreta salienta kriterier vid val av äldreboende; dock upplevs 
salienta kriterier uppnådda då några av de viktigaste hedoniska och 
funktionella kriterierna uppnås. 

• Det viktigaste bestämda kriteriet är att personalen tillgodoser individuella 
behov därmed är det viktigt att kulturella skillnader möts. 

• Äldreboendes viktigaste externa attribut är att det finns en utomhusmiljö att 
vistats i och att läget bidrar till liv och rörelse runtomkring äldreboendet. 

• Äldreboendes viktigaste generella inredningsattribut är att miljön upplevs 
hemtrevlig; vilken skapas genom att attribut som tavlor, färska blommor och 
möjligheten att inreda sin egen lägenhet. 

• Äldreboendes viktigaste designattribut är att gemensamma ytor består av 
mindre rum som främjar umgänge. 

• De generella inredningsattributen är det viktigaste atmosfäriska attributet då 
mycket tid spenderas inomhus. 

• Mängden aktiviteter på äldreboenden är viktigt vid alternativutvärdering; 
aktiviteterna ska främja umgänge bland de boende.  

 
Då beslutet ska fattas finns det två aspekter som kan tänkas ha en inverkan på 
beslutets utfall, dessa är; personalen och atmosfär. Det är därmed viktigt att ta reda på 
vad som påverkar beslutsfattaren positivt då beslutet ska fattas.  

• Personalens bemötande är direkt avgörande för att beslutsfattaren ska känna 
positivt inför valet och det är viktigt att de främst möter individuella behov 
och förväntningar. 

• Det finns inget konkret gällande externa-, design- och generella 
inredningsattribut som påverkar beslutet positivt. Dock förknippas atmosfären 
med känslan som äldreboendens atmosfär frambringar; det är viktigt att miljön 
upplevs glädjefylld.  

 
Efter att beslutet har fattats kan ett behov av dissonansreducering infinna sig och det 
är således viktigt att ta reda på vad som kan minska osäkerhet hos beslutsfattaren och 
fall ett behov av informationssökning finns.  

• Det är viktigt att beslutsfattaren får möjlighet att komma till ro efter att 
beslutet fattats; under denna tid är det viktigt med extern information i form av 
bekräftelse om att rätt beslut tagits från personal, anhöriga och bekanta. 
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Anhöriga kan vid ett val av äldreboende tänkas påverka beslutsprocessen. Det blir 
därmed viktigt att ta reda på vilken roll anhöriga önskas ta i beslutsprocessen vid val 
av äldreboende. Informationen kan således hjälpa personalen att bemöta och förstå 
anhöriga då de tar en roll som ställföreträdare.   

• Det är viktigt att ha kunskap om att anhöriga förväntas hjälpa till att skapa 
medvetenhet om att behovet av äldreboende existerar, då beslutsfattaren kan 
leva i förnekelse. 

• Då behovet av äldreboende identifierats är det viktigt att ha kunskap om att 
anhöriga förväntas vara ett stöd under beslutsprocessen; anhöriga ska dock 
inte fatta beslut utan beslutsfattarens delaktighet. 
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8. AVSLUTANDE REFLEKTION; JÄMFÖRELSE MED 
ÄLDREBOENDET 
För att förstå implikationen med studien görs i kapitlet en jämförelse mellan 
uppdragsgivarens äldreboende och studiens slutsatser.  Jämförelsen konkretiseras och 
sammanfattas i en folder som utformats till uppdragsgivaren för att på ett tydligt sätt 
lyfta fram aspekter som uppdragsgivaren bör beakta (Bilaga 3.). 
 
En intervju med enhetschefen på det specifika äldreboende genomfördes för att se 
huruvida äldreboendets uppfattning och beskrivna verksamhet överensstämmer med 
studiens resultat. Enhetschefen är insatt i hela verksamheten och kunde således ge en 
god inblick i äldreboendets verksamhet, tjänster och miljö. Intervjun inleddes med 
generella frågor och sedan strukturerades intervjun utefter studiens integrerade 
teoretiska modell över beslutsprocessen, metoden var menad att underlätta för 
enhetschefen då denne genom intervjuns upplägg kronologiskt fördes igenom 
beslutsprocessen. Det måste finnas någon form av ordning som är relaterat till 
ämnesområdena så att frågorna flyter på förhållandevis bra (Bryman & Bell, 2011). 
För att undvika moraliska problem informerades enhetschefen om att intervjun 
spelades in och att anteckningar togs, enhetschefen fick därmed en möjlighet att 
avböja eller komma med synpunkter gällande detta innan intervjun påbörjades.  
 
Nedan listas en jämförelse med enhetschefens svar med studiens resultat utifrån 
uppsatsen integrerade modell (figur 2.7) över beslutprocessen. Om skillnader finns 
kommer rekommendationer att ges till äldreboendet.  
 
Behovsidentifikation 
Enhetschefen menar att den största faktorn i livet som väcker ett behov för 
äldreboende är känslan av otrygghet i hemmet (Enhetschef, 2014), vilket 
överensstämmer med studiens resultat gällande behovsidentifikation då servicen 
ämnar fylla det funktionella behovet trygghet.  
 
Informationssökning 
Om beslutsfattare och/eller anhöriga önskar söka information på egen hand från om 
äldreboendet finns kortfattad information tillgänglig på kommunens webbsida. 
Kommunen kontaktas för mer information när ett behov av äldreboende identifierats. 
(Eenhetschef, 2014) Studiens resultat visar att extern informationssökning om 
äldreboenden idag är problematisk, kritiken bör beaktas av äldreboendet. Vid 
utformningen av information om äldreboendet bör den övergripande informationen 
beskriva prioriterade frågor och aktiviteter, samt innehålla bilder på äldreboendets 
miljö. Informationen bör finnas lättillgänglig via Internet och pappersform. 
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Alternativutvärdering 
Äldreboendets funktionella kriterier är främst att anläggningen är belägen på 
markplan och att det finns stora allmänna ytor som är av god kvalitet. Andra 
funktionella kriterier är att alla boende har tillgång till trädgården och att de i sina 
lägenheter har egen toalett och garderob. (Enhetschef, 2014) Därmed uppfyller 
äldreboendet de funktionella kriterier som är viktiga för en beslutsfattare, dessa är; 
beläget på markplan, lättframkomligt inomhus och att hjälpmedel finns som möjliggör 
egen intimvård. 
 
Enhetschefen (2014) anser att äldreboendets känslomässiga värden är att miljön ger 
en ljus och fräsch känsla. Resultatet visar att de viktigaste hedoniska kriterierna vi 
alternativutvärdering är en känsla av trygghet, frihet och omtanke. Känslan av frihet 
kan uppnås genom att belysa fördelarna med att äldreboendet ligger på markplan. 
Fokus bör därmed riktas mot hur personalen kan ge beslutsfattaren en känsla av 
trygghet och omtanke. 
 
Enhetschefen (2014) tror att de kriterier som beslutsfattaren alltid tar hänsyn till inför 
ett val av äldreboende främst är bemanningen på äldreboendet. Studiens resultat visar 
att det inte finns några konkreta salienta kriterier. Dock upplevs salienta kriterier 
uppnådda då några av de viktigaste hedoniska och funktionella kriterierna uppnås. Då 
äldreboendet innehar de viktigaste funktionella kriterierna är det i detta läge de 
hedoniska kriterierna som äldreboendet bör fokusera på, vilka i stor utsträckning är en 
fråga om bemanning. 
 
Enhetschefen tror att äldreboendets stora ytor och lättframkomlighet sätter “guldkant” 
på boendet. Enhetschefen ser även en ökning av mångfald inom äldreomsorgen och 
idag försöker äldreboendet ha blandad etnicitet bland personalen för att personal ska 
kunna tala boendes hemspråk. Dock har äldreboendet inga specifika avdelningar som 
kan möta alla behov gällande etnicitet. (Enhetschefen, 2014) Studiens resultat visar att 
förmågan att möta individuella behov är det bestämda kriterium som är viktigast för 
en beslutsfattare, vilket bland annat tillgodoses genom att bemöta kulturella skillnader 
på äldreboendet. Således är personalen central i frågan och äldreboendet bör framhäva 
fördelar med personal och bemanning mer än funktionella aspekter såsom ytor och 
lättframkomlighet.   
 
Äldreboendets miljö är avsedd att vara hemtrevlig och funktionell, samt ge ett mjukt 
intryck. För att uppnå den mjuka och hemtrevliga känslan är exempelvis 
lägenhetsdörrar samt skåpluckor på äldreboendet designade i trä. (Enhetschef, 2014) 
Resultatet visar att det är viktigt att äldreboenden känns hemtrevliga, vilket det 
specifika äldreboendets miljö är avsedd att göra. Dock uppnås en hemtrevlig känsla 
då det finns färska blommor, tavlor och möjlighet att inreda sin egen lägenhet. 
Äldreboendet bör därmed främst lyfta fram sådana aspekter i miljön.  
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Enhetschefen (2014) säger att det som är positivt med äldreboendets utomhusmiljö är 
att boendet är beläget i ett naturskönt område med närhet till kommunaltrafik. 
Äldreboendes viktigaste externa attribut är att det finns en utomhusmiljö att vistats i 
och att läget bidrar till liv och rörelse runtomkring äldreboendet. Då äldreboendet 
ligger i ett naturskönt område med närhet till lokaltrafik samt att möjlighet att gå ut i 
en trädgård finns, innehas attributen.  
 
Enhetschefen förklarar att äldreboendet är utrustat med stora gemensamma ytor där de 
boende kan vistas på dagtid. Studiens resultat visar att gemensamma ytor bör bestå av 
mindre rum som främjar umgänge. Vid renovering/omorganisering av/på 
äldreboendet bör detta tas i akt för att möta beslutsfattarens önskemål.  
 
Äldreboendet lyssnar till de boendes önskemål gällande aktiviteter. Det finns olika 
aktiviteter för de boende på äldreboendet, bland annat bingo, dans, läsning och 
bakning. Promenader och utomhusvistelse anses vara av stort intresse hos de boende. 
(Enhetschef, 2014) Det är dock viktigt att äldreboendet har kunskap om att 
aktiviteterna som erbjuds bör främja umgänge, då detta önskas av beslutsfattaren.  
 
Beslut 
Enhetschefen förklarar att äldreboendet i dagsläget inte arbetar speciellt mycket med 
kompetenshöjning inom arbetsgruppen. Dock utbildas sjuksköterskorna centralt i 
frågor rörande medicinering och dosering, undersköterskorna höjer kompetensen i 
relation till de behov som kan urskiljas på äldreboendet. När personalen på 
äldreboendet möter besökande som står inför valet av äldreboende bör personalen 
bemöta dem med en vilja att möta individuella behov och förväntningar. Upplevd 
kunskap och expertis från personalen är även viktigt i detta skede. (Enhetschef, 2014) 
Resultatet visar att personalens bemötande är direkt avgörande för att beslutsfattaren 
ska känna positivt inför valet. Därav bör det specifika äldreboendet jobba med hur 
personalen på bästa sätt bemöter beslutsfattaren; vilket är genom att möta individuella 
behov och förväntningar. Följaktligen blir kompetensutveckling gällande bemötande 
viktigt. 
 
Enhetschefen förklarar att när beslutsfattaren står inför det slutgiltiga valet och 
besöker äldreboendet är det viktigt att visa fördelarna med äldreboendets miljö, det 
vill säga att det ligger på markplan och att utomhusmiljön är trevlig där det finns gott 
om uteplatser. (Enhetschefen, 2014) Då beslutet ska fattas visar resultatet att det är 
viktigt med upplevd glädje på äldreboendet. Därav bör detta främst påvisas vid mötet 
med beslutsfattaren, om så är möjligt, före äldreboendets funktionella fördelar. 
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Utvärdering efter beslut 
Enhetschefen (2014) förklarar att det i dagsläget enbart finns kortfattad information 
om äldreboendet tillgänglig på kommunens webbsida. Information för 
dissonansreducering bör bli mer lättillgänglig såväl på Internet som i pappersform då 
resultatet visar att beslutsfattaren söker bekräftelse för dissonansreducering från 
anhöriga, bekanta och personal. Om dessa inte kan tillhandhålla information kan de 
inte hjälpa beslutsfattaren med dissonansreduceringen.  
 
Beslutsroller 
Vid ett val av äldreboende anser enhetschefen att anhöriga främst tar rollen som 
initiativtagare. Enhetschefen förklarar att äldre ofta väntar med att ta ett beslut 
gällande äldreboende då en önskan om att klara sig själv ofta finns. Därav upplever 
ofta omgivningen behovet av äldreboende innan användaren själv gör det. 
(Enhetschefen, 2014) Då behovet av äldreboende identifierats av beslutsfattaren 
förväntas de anhöriga vara ett stöd under beslutsprocessen. Det är därmed viktigt att 
personalen på äldreboendet har vetskap om att anhöriga önskas vara med och påverka 
beslutet, dock bör inga beslut fattas utan beslutsfattarens delaktighet.  
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9. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Fem-stegs modellen över beslutsprocessen syftar främst till att förklara ett köp 
(Blackwell, Miniard & Engel, 2006). I studien var det dock ett beslut om service som 
undersöktes. Att modellen inte är helt tillämpad för att appliceras på en service är 
något studiens författare är medvetna om. Modellen är dock generell och kan 
användas på alla typer av val (ibid.) och valdes därmed att tillämpas. I och med att 
fördjupade litteraturstudier genomfördes för varje enskilt steg i processen blev 
modellen applicerbar på servicen och studiens författare anser att kunskapen som 
studiens teoretiska idé tillförde var applicerbar på problemområdet. Dock visade 
resultatet att ett val av äldreboende är ett beslut av högt engagemang. Vid framtida 
studier skulle en teori över en beslutsprocess för högt engagemang kunna tillämpas, 
exempelvis utökad beslutsprocess vid högengagemangsbeslut som beskrivs i boken 
Consumer Behavior skriven av Mowen (1995). Således skulle en studie kunna utföras 
vars teoretiska idé är mer relaterad till beslutets omfattning. En sådan studie skulle 
kunna ge ett resultat som tydligare beskriver vad som är viktigt i varje steg i 
beslutsprocessen för beslutsfattaren vid val av äldreboende. 
 
Författarna för studien är tillfreds med beslutet om att tillämpa små fokusgrupper i 
studien. Vid framtida studier inom ämnet skulle det dock vara intressant, och 
möjligen fördelaktigt, att tillämpa fler fokusgrupper i studien. Således skulle det då 
kunna urskiljas om detta gav ett annorlunda resultat och följaktligen ett mer 
generaliserbart sådant. Till följd av tidsramen för arbetet var dock detta inte möjligt.  
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BILAGA 2: INTRESSEANMÄLAN 
Under en anhörigträff på uppdragsgivarens äldreboende delades blanketter ut till de 
anhöriga, en så kallad intresseanmälan. Genom denna erhöll författarna anhörigas 
intresse om medverkan i studien. Vidare kontaktades de anhöriga som anmält intresse 
via telefon och tre anhöriga till boende på äldreboendet bildade en fokusgrupp.  

 
Hej! 
 
Vi heter Emilie Kejerfors och Sanna Welin och vi är två marknadsföringsstudenter 
från Mälardalens högskola i Västerås som skriver en uppsats i företagsekonomi.   
 
Vi har en önskan om att få intervjua Dig som anhörig för att ta reda på vad just Ni 
tycker är viktiga synpunkter och behov vid ett val av äldreomsorg. Se detta som en 
chans att få uttrycka Era åsikter.  
 
I uppsatsen kommer Ni naturligtvis vara anonyma och ingen information om 
äldreboendet eller Era anhöriga kommer att uppges i uppsatsen. 
 
Era svar är avgörande för oss att vi ska få ett så bra och verklighetstroget resultat som 
möjligt. Därmed uppskattar vi Er medverkan. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och vi möter upp Er på önskad plats. Vi 
återkommer till er relativt omgående för bokning av intervju.  
  

Jag vill gärna ställa upp på en intervju! 
 

Namn: 

Telefon: 

Mailadress:  



	  

BILAGA 3: FOLDER TILL UPPDRAGSGIVARE 
På nästa sida presenteras den folder som har utformats till uppdragsgivaren för att på 
ett konkret sätt lyfta fram aspekter som uppdragsgivaren bör beakta. Således ämnar 
foldern kommunicera studiens resultat till uppdragsgivaren. 



	  

+	  

+	  

EN	  STUDIE	  OM	  
BESLUTSPROCESSEN	  

VID	  VAL	  AV	  
ÄLDREBOENDE	  

Vad, i respektive steg i beslutsprocessen, anses vara viktigt 
för beslutsfattaren vid val av äldreboende? 

 Syftet med studien var att undersöka beslutsprocessen vid val av 
äldreboende för att skapa förståelse för vad som är viktigt i varje 
steg i beslutsprocessen, vilket uträttas för att få värdefull kunskap 
om beslutsfattarens beteende vid val av äldreboende. Vidare kan 
kunskapen användas för att bemöta den utmanande situation som 
äldreboenden står inför. 
 

Konkurrensutsättningen som privatisering av äldreomsorgen 
bidragit till, beslutsfattandets komplexitet, anhörigas påverkan på 
beslutet, samt ökat krav på tjänsten innebär att äldreboenden står 
inför en utmanande situation. 



	  

EN SAMMANFATTNING AV 
STUDIENS RESULTAT 
Behovet av äldreboende väcks när otrygghet identifieras i vardagen 
och således grundar sig behovet i det funktionella behovet trygghet. 
Vid informationssökning är det viktigt att informationen om 
äldreboenden är lättillgänglig via Internet och i pappersform och att 
den är övergripande med bilder. Vid alternativutvärdering anses 
äldreboendes hedoniska kriterier (känslomässiga värden) vara 
viktigare än de funktionella kriterierna, känslan äldreboenden 
förmedlar är därmed viktigast. Personalen på äldreboenden har en 
betydande inverkan på huruvida de känslomässiga kriterierna 
uppnås eller inte. Vid beslutet av äldreboende är det viktigt att 
personalen påvisar en vilja att möta individuella behov och 
förväntningar och att stämningen på boendet är glädjefylld. Vid 
utvärdering efter beslut är det viktigt att extern information i form av 
bekräftelse om att rätt beslut tagits från personal, anhöriga och 
bekanta erhålls. Det är viktigt att ha kunskap om att anhöriga önskas 
ta rollen som initiativtagare och vara ett stöd och agera som 
påverkare under beslutsprocessen. 



	  

  
 	  

Informationssökning om äldreboenden anses vara problematisk, kritiken bör beaktas av 
äldreboendet. Information om äldreboendet bör vara övergripande och beskriva 
äldreboendets prioriterade frågor och aktiviteter, samt innehålla bilder på äldreboendets miljö. 
Denna typ av information bör finnas lättillgänglig via Internet och pappersform.  

 
De viktigaste känslomässiga värdena för en beslutsfattare vid val av äldreboende är trygghet, 
frihet och omtanke. Känslan av frihet kan uppnås genom att äldreboendet belyser fördelarna 
med att boendet ligger på markplan.  

 
Personalen på äldreboendet bör förmedla trygghet och omtanke och deras förmåga att möta 
individuella behov anses sätta “guldkant” på äldreboendet. Äldreboendet bör således 
framhäva fördelar med personal och bemanning mer än funktionella aspekter såsom ytor och 
lättframkomlighet.  

 
Det är viktigt att äldreboenden känns hemtrevliga, vilket äldreboendets miljö är avsedd att 
göra. Känslan skapas via attribut såsom färska blommor, tavlor och möjligheten att inreda sin 
egen lägenhet. Äldreboendet bör därmed lyfta fram sådana aspekter i miljön för att 
beslutsfattaren med större sannolikhet ska uppleva boendet som hemtrevligt.  

 
De gemensamma ytorna bör bestå av mindre rum som främjar umgänge. Vid 
renovering/omorganisering av/på äldreboendet bör detta tas i akt för att möta beslutsfattarens 
önskemål.  

 
Utbudet av aktiviteter på äldreboendet bör först och främst främja umgänge, då samvaro är 
något som beslutsfattaren önskar.  

 
Äldreboendet bör arbeta med hur personalen möter beslutsfattares individuella behov och 
förväntningar. Följaktligen blir kompetensutveckling gällande bemötande viktigt.  

 
Information för att minska osäkerheten efter att beslutet tagits bör bli mer lättillgänglig, såväl på 
Internet som i pappersform. Beslutsfattaren söker bekräftelse från anhöriga, bekanta och 
personal för att minska osäkerheten. Om dessa inte kan tillhandhålla information om 
äldreboendet blir det svårt att hjälpa beslutsfattaren att minska osäkerheten. 
 
Personalen bör ha insikt om att anhöriga önskas tar rollen som initiativtagare och då behovet av 
äldreboende identifierats av beslutsfattaren förväntas anhöriga vara ett stöd och agera som 
påverkare under beslutsprocessen, dock bör inga beslut fattas utan beslutsfattarens 
delaktighet. Vetskapen om rollerna som anhöriga önskas ta är betydande för att personalen på 
äldreboendet ska kunna bemöta och förstå anhöriga då de tar en roll som ställföreträdare.  
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