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Sammanfattning 
Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom 

arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i 

situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) 

undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och 

riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action 

(TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till 

agerande i dessa situationer. Metod: Studien nyttjade en kvantitativ tvärsnitts- och 

kvasi-experimentell design, med vinjettbaserade enkäter skildrandes tre 

omvårdnadssituationer som skiljer sig i autonomifrämjande och riskaverta 

ageranden hos omvårdnadspersonalen. Urval: Urvalet bestod av 

omvårdnadspersonal (n=62) från fem vård- och omsorgsboenden för personer med 

demens. Resultat: Sammantaget tyder omvårdnadspersonalens bedömningar av 

situationerna att riskaverta ageranden var vanligare än autonomifrämjande 

ageranden både hos dem själva och bland deras kollegor. Genom analyser av TRA 

ges belägg för att de subjektiva normerna påverkar personalens intentioner till 

agerande mer än attityder. 

 
 
 
 
Nyckelord: Socialt arbete, Vård- och omsorgsboende, Demens, 

Riskaversion, Autonomi, Theory of Reasoned Action (TRA)  
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Abstract 
Background: Research within social work indicates that staff working in care for 

older people can act in a way that conflicts with the care-recipient’s right to 

autonomy in situations where there is a risk of harm. Purpose: The study’s aims 

were a) to investigate staff’s response to autonomy-promoting and risk-averse care 

situations and b) to use the Theory of Reasoned Action (TRA) to investigate which 

factors influence staff’s intentions to act in these situations. Method: A 

quantitative cross-sectional quasi-experimental design, with vignette-based 

surveys depicting three care situations differing in terms of autonomy-promoting 

or risk-averse staff behavior. Sample: Nursing staff (N = 62) recruited from five 

specialist dementia care homes. Results: Overall, staff ratings of the vignettes 

suggested risk-aversion is more common than autonomy-promotion, both among 

their colleagues and in their own behavior, while the TRA analyses indicated that 

subjective norms more than attitudes influence the behavioral intentions of staff. 

 
 
 
 
Key words: Social work, Nursing home, Dementia, Risk-aversion, 

Autonomy, Theory of Reasoned Action (TRA)
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1. Bakgrund 
Jönsson och Harnett (2015) ger en tydlig definition kring gruppen äldres relation till övriga 

samhället då de säger: ”Äldre är fullvärdiga samhällsmedlemmar och medborgare som alla 

andra” (s. 16). De beskriver två begrepp som ger en tydlig bild över hur det svenska samhället 

ser på gruppen äldre. Samhällsmedlemmar och medborgare är två begrepp som beskriver den 

äldres status som individ i det samhälle den tillhör. Jönsson och Harnett menar vidare att 

denna status blir förtydligad genom flertalet svenska lagar men även genom konventioner från 

FN som Sverige har ratificerat. Thomas Humphrey Marshall, en brittisk sociolog menar att 

medborgarskap hör ihop med aspekter kring rättigheter och skyldigheter som varje individ 

inom ett samhälle bör beakta om de vill säga sig vara en del av medborgarskapet (Johansson, 

2008). Marshall menar att om en medborgare under sitt liv har gjort gott ifrån sig gentemot 

samhället har de uppfyllt de skyldigheter som samhället kan förvänta sig av medborgaren, för 

detta ska samhället tillhandahålla sociala rättigheter när medborgaren är i behov av det, till 

exempel - ekonomisk hjälp med mat, boende och vård (Johansson, 2008). 

 

Som alla andra är också ett begrepp där Jönsson och Harnett (2015) menar ger en tydlig 

fingervisning om hur samhället väljer att se på äldres status i samhället. Att ha rätt att vara 

som alla andra menar dem hör ihop med de universella välfärdsystemen som Sverige genom 

demokrati har valt som välfärdsmodell. Den universella välfärdsmodellen hör i sin tur ihop 

med de principer som välfärdsforskaren Gøsta Esping-Andersen menar kännetecknar den 

välfärdsregim som Sverige tillhör, där principer som universalism där alla medborgare har rätt 

till grundläggande skyddsnät av samhället i egenskap av att de är medborgare ingår. Esping-

Andersen menar att de universella systemen efter 1970-talet innefattar offentlig service som 

till exempel äldreomsorg (Johansson, 2008). Dessa grundläggande principer kring hur det 

svenska samhället ser på gruppen äldre i förhållande till övriga grupper samt vilka rättigheter 

äldre genom välfärdsystemet har ramar in de äldres position i förhållande till det stora 

samhället. 

 

Synen att äldre i egenskap av medborgare är ”som alla andra” är en värdering som samhället 

har accepterat och befäst genom flertalet författningar och allmänna råd. Författningarna 

syftar till att belysa och fastställa vilka skyldigheter staten och kommunerna har gentemot 

gruppen äldre inom välfärdsstaten. 
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1.2 Lagreglering 

1.2.1 Socialtjänstlagen 
 
I portalparagrafen till Socialtjänstlagen; den lag som fungerar som ramlag för hela 

socialtjänstens verksamhet framkommer bestämmelsen: ” Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet” (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 

2019:473). Det är genom denna lag som den mesta av socialtjänstens skyldigheter och 

rättigheter fastställs. Även om verksamheter i form av vård- och omsorgsboenden inte 

behandlar ärenden i form av myndighetsutövning är de trots det bundna att följa de 

bestämmelser som framkommer i SoL och i de bindande bestämmelserna genom föreskrifter 

utgivna av regeringen. I propositionen 2009/10:116 som beskriver förarbetena till 

bestämmelsen kring värdegrundsparagrafen 5 kap. 4§ i SoL framkommer det att den äldres 

integritet, självbestämmande och värdighet ska vara vägledande principer som de som är 

verksamma inom socialtjänstens äldreomsorg bör efterfölja. Det är genom bestämmelserna i 

värdegrunden som begrepp som värdigt liv och välbefinnande blir beskrivna. Med värdigt liv 

menar lagstiftningen att äldre ska ha rätt att leva sina egna liv och få möjlighet att bibehålla 

den egna identiteten trots en hög ålder. Värdigt liv är ett begrepp som enligt regeringen 

innefattar flera olika integritetsdimensioner där dimensioner som: rätt till privatliv; möjlighet 

att upprätthålla självbestämmande; och delaktighet i beslut och insatser framkommer. Det 

framgår även i propositionen att den äldre ska ha rätt till sitt privatliv och sin kroppsliga 

integritet även vad gäller den privata omsorgen i form av till exempel kroppslig omvårdnad 

(prop. 2009/10:116). 

 

1.2.2 Regeringsformen 
 
I grundlagen Regeringsformen ([RF], SFS 1974:152) 2 kap. 6 och 8 §§ framkommer det att 

det allmänna inte får påtvinga kroppsliga ingrepp eller frihetsberövande. Socialstyrelsen 

(Meddelandeblad Nr 12/2013) menar att aktioner som tvångsmedicinering och våld är 

exempel på påtvingade kroppsliga ingrepp. De menar vidare att det i förarbetena till RF 

framkommer att om en person blir förhindrad eller begränsad att förflytta sig utanför ett rum 

eller begränsat område av det allmänna faktiskt är en aktion av frihetsberövande. 
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1.2.3 Föreskrifter och allmänna råd 
 
Socialstyrelsen har genom allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre 

(SOSFS 2012:3) beskrivit hur socialtjänsten bör tolka de integritetsdimensioner som 

framkommer i värdegrunden (SoL, 5:4). I de allmänna råden framkommer det bland annat att 

personal som jobbar inom socialtjänstens äldreomsorg bör beakta självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning. Socialstyrelsen menar att personalen ska beakta att den 

äldre personen ska få upprätthålla sitt oberoende; påverka innehåll och beslut om hur insatser 

genomförs samt att stöd och hjälp är anpassat efter den äldres behov, förutsättning och 

önskemål (SOSFS 2012:3). 

 

1.2.4 Samtycke och tvångs- och begränsningsåtgärder 
 
Ponnert och Svensson (2019) beskriver att de insatser som är beviljade genom SoL kräver ett 

samtycke av enskild. Med samtycke menas att personen uttryckt att den i egenskap av sin 

person accepterar de villkor som det allmänna har erbjudit denne. Samtycke kan enligt 

Socialstyrelsen (Meddelandeblad, 2013) även inhämtas trots att personen inte uttryckt att den 

accepterar villkoren. Socialstyrelsen beskriver detta som ett presumerat samtycke och 

framhåller att det innebär att personen som utövar en viss åtgärd gör sig förenlig med att om 

enskild hade kunnat samtycka till åtgärden så hade den även gjort det. Justitieombudsmannen 

(JO) har i fall som åsyftar Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) förtydligat att man inte kan 

samtycka till tvångsåtgärder som till exempel bältesläggning. JO har även förtydligat att det 

inte finns tydliga direktiv om hur ”hypotetiska” samtycken som till exempel ett presumerat 

samtycke får användas inom verksamheter som bedrivs genom SoL eller HSL. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beskriver i en rapport från 2015 hur begreppet 

skyddsåtgärder beskriver åtgärder som syftar till skydda eller underlätta för enskild om det 

finns ett samtycke från denne. De menar vidare att åtgärder utan samtycke med samma syfte 

istället bör beskrivas som ”tvångs- och begränsningsåtgärder”. Ponnert och Svensson menar 

att det efter 2010 är olagligt att utöva skyddsåtgärder utan samtycke från personer med 

åldersdemens (2019). IVO beskriver vissa åtgärder som ofta beroende på samtycke kan anses 

vara tvångs- eller begränsningsåtgärder, det kan röra åtgärder som: 
 ”låsta dörrar i ett boende, använda brickbord, bälte eller sänggrind, övervaka person med kamera, 

mikrofon eller liknande teknik, följa om en person lämnar ett visst område eller spåra var den 

enskilda befinner sig med hjälp av larm eller GPS, ge läkemedel med en begränsande effekt, 
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blanda medicin i mat eller dryck utan att den enskilda vet om det samt ta ifrån eller hindra den 

enskilda att använda pengar, alkohol, cigaretter, mat eller föremål som bedöms vara farliga. Det 

kan även handla om att genomföra omvårdnadsinsatser som exempelvis kan vara känsliga ur 

integritetssynpunk” (IVO, 2015, s. 11). 

 

Om personalen på ett demensboende skulle agera utifrån dessa åtgärder utan den äldres 

samtycke blir det tydligt att det har uppstått en situation där personalen begår ett övertramp 

vad gäller sina befogenheter i juridisk mening. Men det är sällan att en viss situation är så 

svartvit att personalen begår ett övertramp utan vidare, ofta kan det uppstå dilemman där 

personalens etiska kompass pekar åt ett annat håll än åt det håll lagstiftningen pekar åt. 

Ponnert och Svensson (2019) beskriver en situation där en demenssjuk person hålls instängd 

för att skydda denne mot att frysa ihjäl eller gå vilse. De beskriver situationen som komplex 

då det inte är självklart att personen har samtyckt till att den inte vill gå ut, samtidigt kan det 

tänkas att personen hade samtyckt om den hade varit medveten om att det finns en risk att den 

kunde frysa ihjäl om den hade fått gå ut. 

 

1.2.5 Dilemman mellan lagstiftning och tvångs- och begränsningsåtgärder på 
demensboenden 
IVO (2015) uppger att personal som arbetar på kommunala boenden för vuxna människor 

med nedsatt beslutsförmåga ofta kan hamna i ett dilemma vad gäller de etiska principerna 

som befintlig lagstiftning uppger att personalen ska följa och den vardagliga praktiken. IVO 

uppger att den teoretiska kunskapen angående tvångs- och begränsningsåtgärder oftast finns 

hos personalgruppen men att det fortsatt uppstår situationer då personalen inte lyckas sätta 

dessa kunskaper i relation till de situationer som uppstår i den vardagliga praktiken, till 

exempel då individer lämnas inlåsta utan tillsyn. Ponnert och Svensson (2019) beskriver hur 

det i IVO:s rapport framkommer att det främst handlar om samtycket hos individer med 

demens som kan vara svårt att inhämta. De menar att det inte framkommer i socialtjänstlagen 

hur personalen bör tolka samtycken som inte är tydligt uttryckta och att det därmed blir svårt 

för praktikerna att tillämpa de principer kring självbestämmande som lagstiftningen stipulerar. 

Ponnert och Svensson förtydligar att det i juridisk mening inte råder otydliga gränsdragningar 

vad gäller om en individ uttrycker samtycke eller ej men att det kan råda etiska problem i 

situationer då det kan antas att individen som inte samtycker faktiskt inte vet sitt eget bästa. 

Det uppstår därför en diskrepans hos praktikern mellan att följa lagstiftning och att följa etiska 

principer om att ”göra gott” för den enskilde. Personalen som väljer att följa sin ”moraliska 
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kompass” är en förutsättning för att göra ett gott omvårdnadsarbete samtidigt kan det uppstå 

utmaningar att följa den befintliga lagstiftningens tydliga krav på samtycke. 

 

1.2.6 Problemformulering 
Ibland uppstår det i den vardagliga praktiken på vård- och omsorgsboenden att 

omvårdnadspersonalen står inför att agera i motsats till den äldres rätt till självbestämmande 

då de upplever att det finns en potentiell risk för skada i vissa situationer. Dessa situationer 

uppstår inom den vardagliga praktiken på vård- och omsorgsboenden och blir till syvende och 

sist ett arbete för den enskilda arbetaren inom organisationen där den äldre personen bor att 

lösa. Hur upplever och förhåller sig omvårdnadspersonalen i situationer där tvångs- eller 

begränsningsåtgärder kan uppstå? Vilka attityder har de gentemot ageranden som kan påstås 

stå i konflikt med vårdtagares rätt till autonomi? Finns det en skillnad i hur 

omvårdnadspersonalen upplever och förhåller sig till autonomifrämjande och riskaverta 

situationer i den vardagliga praktiken? 
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2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur personalgruppen på demensboenden upplever och 

förhåller sig till ageranden i autonomifrämjande och riskaverta situationer. Ett andra syfte är 

att undersöka om Theory of Reasoned Action kan förklara vilka faktorer som påverkar 

personalgruppens intention till agerande när de ställs inför dessa situationer. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

1. I vilken grad upplever omvårdnadspersonalen att det uppstår autonomifrämjande och 

riskaverta situationer i den vardagliga praktiken?  

 

2. Finns det en skillnad i hur omvårdnadspersonalen upplever:  

a) att deras kollegor agerar i autonomifrämjande kontra riskaverta situationer i den 

vardagliga praktiken? 

b) den egna intentionen till agerande i autonomifrämjande kontra riskaverta situationer 

i den vardagliga praktiken? 

c) sina egna attityder till autonomifrämjande kontra riskaverta situationer i den 

vardagliga praktiken? 

 

3. Kan man genom Theory of Reasoned Action mäta vilka faktorer som påverkar 

personalgruppens intentioner till agerande när det uppstår autonomifrämjande och 

riskaverta situationer i den vardagliga praktiken? 



 

 
 

14 

3. Studiens centrala begrepp och teorier 
3.1 Begreppsram 
 
3.1.1 Autonomifrämjande 
Autonomi handlar om ett oberoende och självbestämmande för individer. Guyer (2003) har 

tagit avstamp i Immanuel Kant’s definitioner av begreppet autonomi. Kant beskriver att 

autonomibegreppet utgår från en persons förmåga att bestämma över sin egen självständighet 

genom sina egna preferenser och önskemål. Det handlar om en persons förmåga att välja och 

fortskrida sina egna önskemål utan påverkan av andra människor. Socialdepartementet (2003) 

menar att autonomi handlar om självbestämmande, att en människa har rätt att själv vara fri 

att avgöra olika angelägenheter i sitt liv. Det innebär en frihet och ett självbestämmande samt 

att vara fri från tvång och förtryck. Vi kommer i denna studie använda begreppet 

autonomifrämjande för att beskriva situationer inom äldreomsorgen, med begreppet menar vi 

ett agerande som syftar till att stärka individers autonomi.  

 

3.1.2 Riskaversion 
Den bokstavliga betydelsen av ordet risk innebär att det finns en möjlighet att något oönskat 

ska inträffa (Nationalencyklopedin, u.å.1) medan ordet aversion innebär en motvilja mot en 

viss företeelse (Nationalencyklopedin, u.å.2). Enligt Ponnert och Svensson (2019) innebär en 

riskavert praktik att den professionelle har ett förhållningssätt som syftar till att minska risker 

för den professionella istället för att göra gott för den enskilde.  

   Denna studie syftar till att mäta hur omvårdnadspersonal upplever och förhåller sig till 

ageranden i autonomifrämjande och riskaverta situationer. Begreppet riskaversion kan tolkas 

som ett förhållningssätt att förhindra en potentiell risk. Enligt en litteraturstudie gjord av 

Swedish rescue service agency (2003) framkommer det att begreppet har många olika 

definitioner som används i forskning. En av definitionerna som framkommer i den 

litteraturstudien är att riskaversion innebär en motvilja att utföra handlingar där utfallet av 

handlingen är osäker. Riskaversion kan ses som ett beteende där individen undviker 

förhållanden som denne bedömer som riskfyllda, dessa grundas på individens erfarenheter, 

kunskaper och lokala traditioner eller rutiner. Vi kommer i denna studie använda begreppet 

riskaversion för att beskriva motviljan att agera så att en potentiell risk uppstår både för 

omvårdnadspersonalen och vårdtagaren. 
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3.1.3 Demensboende 
Med demensboende avses ett vård- och omsorgsboende med inriktning på demenssjukdom. I 

SoL 5 kap. 5§ framgår det att kommuner ska inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det kan man få rätt till genom att 

ansöka om särskilt boende för äldre genom SoL 4 kap. 1§ som stipulerar att den som själv inte 

kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av socialnämnden för stöd för sin livsföring. 

 

3.1.4 Omvårdnadspersonal 
Med omvårdnadspersonal avses den personal som utför vård- och omsorgsarbete på ett vård- 

och omsorgsboende. Både undersköterskor och vårdbiträden vägs in i begreppet, men det som 

Socialstyrelsen genom sina allmänna råd beskriver som kunskaper för vårdpersonal menar vi 

bör tillskrivas titeln ”undersköterska”.  

 

3.1.5 Demens 
Demens är både ett samlingsnamn och en diagnos för olika symptom orsakade av olika 

hjärnskador. Symptomen kan vara av olika slag, men handlar i huvudsak om en nedsatt 

kognitiv förmåga med försämrad talförmåga, försämrat minne eller begränsad tidsuppfattning. 

Det kan även uppkomma psykiska besvär i form av bland annat ångest, oro eller depression 

till följd av demenssjukdom (Demensförbundet, u.å.; Svenskt demenscentrum, u.å.). Svenskt 

demenscentrum framhåller att demenssjukdom är vanligare i högre åldrar, men att det inte för 

den ska delen ses som en naturlig del av åldrandet. 

   Den vanligaste typen av demenssjukdom är enligt Demensförbundet och Svenskt 

demenscentrum Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom påverkar likt många andra 

demenssjukdomar människors kognitiva förmåga på ett sätt där funktioner som språk- och 

tidsuppfattning samt orientering i tid och rum kan försämras. Det kan även uppstå psykiska 

besvär såsom oro, ångest och även beteendeförändringar. I de vinjetter som denna studie 

nyttjar i sin operationalisering har samtliga vårdtagare Alzheimers sjukdom. 

 

3.2 Teorier 
 
3.2.1 Theory of Reasoned Action  

Theory of Reasoned Action (TRA) är en teori utvecklad från teoribildningen runt Expectancy-

Value-Theory (EVT), en teori som enligt Ajzen (2012) syftar till att belysa varför en individ 

bestämmer sig för att agera som den gör i specifika situationer. Enligt Ajzen bygger agerandet 
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i EVT på resultatet av olika förväntningar en individ har på ett visst agerande samt värdet av 

utfallet. Det innebär att om det finns fler än ett möjligt agerande kommer individen att välja 

det agerande som den anser har högst värde, samt har mest sannolikhet att ha det mest 

framgångsrika utfallet. 

   Theory of Reasoned Action är en teori vars syfte är att beskriva människors frivilliga 

beteenden. Den utvecklades av Martin Fishbein och Icek Ajzen när de ville utveckla 

forskningen kring relationen mellan attityder och beteenden för att på ett bättre sätt förstå 

människors beteende (Hale, Householder & Greene, 2002). 

   Det finns även en vidareutveckling av TRA, vilket är Theory of Planned Behavior (TPB). 

Likheterna mellan TRA och TPB är att båda tar hänsyn till både individens attityder samt 

subjektiva normer, men i TPB adderas även perceived behavioral control (Vår översättning: 

kontroll över beteende), vilket belyser om det finns faktorer som kan stärka eller hindra att ett 

agerande utförs (Ajzen, 2012). 

 

En övergripande bild på TRA kan man se i ”figur 1”, som beskriver att det är intentionen som 

leder till ett visst beteende samt att intentionen bestäms i sin tur av två komponenter: attitudes 

[Vår översättning: attityder] och subjective norms [Vår översättning: subjektiva normer]. 

Attityderna beskriver en individs behavioral beliefs [Vår översättning: övertygelser] gällande 

ett visst beteende samt en outcome evaluation [Vår översättning: utvärdering] huruvida 

konsekvenserna av beteendet skulle vara positiva eller negativa. Den andra komponenten, 

subjektiva normer styrs utifrån individens normative beliefs [Vår översättning: normativa 

övertygelser] det vill säga hur individen uppfattar att andra viktiga aktörer själva gör och 

anser att man ska göra samt motivation to comply [Vår översättning: motivation att följa], 

vilket innebär hur motiverad individen är att följa dessa normer. Nedan följer en fördjupad 

beskrivning av komponenterna i TRA. 

 
Figur 1: Modellen - Theory of Reasoned Action (Vallerand, Deshaies, Cuerrier & Pelletier, 

1992, s. 99).  
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Intentionen är indikationer om hur redo en individ är att utföra ett beteende. Det kan ta sig i 

uttryck på ett flertal olika vis, bland annat att en individ planerar att utföra det, förväntar sig 

att utföra det eller kommer försöka att utföra det (Fishbein & Ajzen, 2010). Enligt Fishbein 

och Ajzen bestäms intentionerna i TRA utifrån både attityder gentemot beteendet men även 

de subjektiva normerna från andra viktiga aktörer angående beteendet. De menar att som en 

generell regel kan man säga att ju mer fördelaktig attityden samt de subjektiva normerna är 

desto större är sannolikheten att individen kommer ha en intention att utföra beteendet. 

 

Attityderna gentemot ett beteende är enligt TRA ett känslomässigt förhållningssätt mot att 

utföra nämna beteende (Hale et al., 2002). Fishbein och Ajzen (2010) definierar attityden som 

en latent tendens huruvida en individ ser positivt eller negativt på ett psykologiskt objekt, 

objektet kan vara vilken del som helst av en individs liv till exempel ett beteende. Attityderna 

grundar sig i sin tur på två komponenter; övertygelser gällande beteendet samt utvärdering 

gällande beteendet. Fishbein och Ajzen (2002) lyfter fram att man samlar på sig sina 

övertygelser genom hela livet och att de håller olika styrka, vissa är stabila över tid medan 

andra förändras eller försvinner med tiden. Dessa övertygelser gäller både objekt och 

företeelser. Utvärderingen av beteendet utgår enligt Trafimow (2009) ifrån om individen tror 

att beteendet skulle få positiva eller negativa konsekvenser. Kombinationen av dessa två 

komponenter är vad som sedermera avgör hur individens attityd kommer vara gentemot 

agerandet. 

 

Subjektiva normer bygger på vissa faktorer där normativa övertygelser och motivation att 

följa de subjektiva normerna påverkar hur individen faktiskt uppfattar normerna. De 

normativa övertygelserna bygger på individens uppfattning om hur andra viktiga aktörer både 

agerar och anser att man ska agera spelar in. Motivation att följa innebär istället hur motiverad 

individen i sig är att följa de rådande normerna vad gäller beteendet (Trafimow, 2009). 

Fishbein och Ajzen (2010) menar att sociala normer generellt handlar om vad som är 

accepterat eller ej i en viss grupp eller samhälle. De menar även att i TRA grundar sig de 

normativa övertygelserna på vad andra aktörer har för inställning till beteendet. Motivationen 

att följa det normativa beteendet grundar sig enligt Hale et al. (2002) på en antingen äkta eller 

inbillad press som individen känner inför om den bör efterlikna övrigas beteende. 
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3.2.2 Kritik mot Theory of Reasoned Action 
Det råder delade meningar huruvida TRA kan mäta vissa beteenden. Hale et al. (2002) lyfter 

fram kritik gällande att bland annat spontana beteenden inte nödvändigtvis föregås av 

medvetna, rationella val. Fishbein och Ajzen (2010) menar däremot att spontana beteenden 

kan mätas eftersom TRA inte utgår ifrån att alla människor alltid är rationella. De menar att 

när människor har samlat på sig en uppsättning attityder och subjektiva normer så följer 

individen dessa faktorer konsekvent eftersom de redan ligger latenta i individen oavsett om 

beteendena är spontana eller inte.  

   Hale et al. (2002) lyfter även fram att vissa beteenden inte omfattas av TRA, såsom 

vanebeteenden och sinneslösa beteenden, då de nödvändigtvis inte är av frivillig art och att de 

inte alltid föregås av just medvetna val. De menar även att beteenden som innefattar andra 

människors beslut är exkluderade från TRA. 

   Trafimow (2009) framhåller även kritik mot distinktionen mellan attityder och subjektiva 

normer, där han menar att det i vissa situationer kan vara svårt att skilja på de faktorerna. 

Trafimow menar att i vissa fall kan faktorerna mäta samma sak fast med olika namn. Han 

beskriver sedan denna ståndpunkt med ett exempel gällande att äta en godisbit. Den egna 

övertygelsen om ens egen attityd säger att ”min far är oenig med mig om att jag ska äta 

godisbiten” samtidigt som den subjektiva normen säger att ”min far anser att jag inte ska äta 

godisbiten”. Dessa två faktorer menar Trafimow i praktiken innebär samma sak. 

 

3.2.3 Varför Theory of Reasoned Action valdes som teoretisk ram 
Eftersom ett av syftena med denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan påverka 

människors ageranden var det relevant för oss att välja en teoretisk ram som kan besvara 

dessa typer av frågor. Theory of Reasoned Action kunde därför på ett relevant sätt fungera 

som teoretisk ram då den redan är en väl beskriven teori och som redan har använts i annan 

forskning som belyser samma målgrupp som denna studie har. 

   Theory of Planned Behavior, som är en utveckling av TRA, innehåller som tidigare nämnts 

ytterligare en komponent utöver attityderna gentemot ett agerande samt de subjektiva 

normerna – komponenten ”kontroll över beteenden” som handlar om ifall det finns faktorer 

som kan stärka eller hindra att ett agerande utförs. Även om Theory of Planned Behavior har 

en starkare förklarande kraft gällande individuellt beteende så upplevde vi att den komponent 

som skiljer TPB och TRA åt (kontroll över beteendet) inte passade i denna studie då den typ 

av målgrupp som vi syftade till att studera kan kännetecknas av en kollegial sammanhållning 
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där mätningen av komponenten hade kunnat skapa etiska bekymmer för respondenterna. 

Därför valde vi istället att använda oss av TRA i denna studie. 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Sammanfattning av forskningsläget 
Den tidigare forskningen som framkommer i avsnittet nedan beskriver att människor med 

mild eller måttlig demenssjukdom fortsatt kan vara kapabla att vara konsekventa i sitt 

beslutsfattande. Annan forskning säger samtidigt att människor med en så pass nedsatt 

kognitiv förmåga så att de inte kan hållas ansvarig för sina egna handlingar inte besitter 

förmågan utöva sin autonomi. 

   Tidigare forskning menar att innebörden av begreppet autonomi förändras i takt med att den 

fysiska statusen för individen försämras. Individen upplever ett allt större värde i att fatta 

vardagliga beslut och därigenom upprätthålla känslan av att vara en autonom individ. Det 

framkommer även i forskningen att det finns ett samband mellan autonomi och mental hälsa, 

detta då det uppmärksammats att det även finns samband mellan begränsad autonomi och 

mental ohälsa och depressionssymptom. 

 

Studier visar även att det kan vara svårt för vård- och omsorgsboenden att balansera mellan 

risk och tillgänglighet för vårdtagarna. Forskningen tar bland annat upp att det kan uppstå 

dilemman när man ska tillgodose vårdtagarens autonomi men samtidigt bibehålla en säker 

miljö för vårdtagaren. En annan balansgång som forskningen belyser är det faktum att 

omvårdnadspersonal tenderar att agera mer för att undvika potentiell risk än att agera 

autonomifrämjande eftersom omvårdnadspersonalen vill undvika att själva hamna i problem 

när de ser sig som ansvariga för vårdtagarnas situation. 

   Äldreforskning där Theory of Reasoned Action använts har syftat till att mäta vilka faktorer 

det är som gör att omvårdnadspersonalen agerar som de gör. En studie kommer fram till att 

det som påverkar intentionen till agerande främst grundar sig på individens attityder, följt av 

dennes moraliska skyldigheter. Studien kommer fram till att den subjektiva normen har minst 

påverkan på omvårdnadspersonalens intention till agerande. 

4.2 Tidigare forskning om autonomi 
4.2.1 Kapacitet att vara autonom 
Friss Feinberg och Whitlatch (2001) utförde en kvalitativ intervjustudie som handlade om att 

undersöka beslutskapaciteten hos människor med en kognitiv nedsättning med fokus på deras 

dagliga livsföring. Intervjuerna bestod av 51 respondentpar (n=102) där ena hade en kognitiv 

nedsättning (n=51) och den andra var dennes anhörigvårdare (n=51). Anhörigvårdarna 

intervjuades vid ett tillfälle medan de med kognitiva nedsättningar intervjuades vid två 
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tillfällen under samma vecka. Varför studien intervjuade de med kognitiva nedsättningar vid 

två tillfällen var för att undersöka hur konsekventa de var i deras svar vid respektive 

intervjutillfälle. 

   Resultatet i studien visar att människor med en mild eller måttligt nedsatt kognitiv förmåga 

fortsatt kan vara konsekventa i sitt beslutsfattande då det kommer till beslut som handlar om 

deras dagliga livsföring. Människor med en större kognitiv nedsättning har däremot en lägre 

förmåga att vara konsekventa i sitt beslutsfattande. 

 

Lidz, Arnold och Fischer (1992) utförde en observationsstudie på ett större vård- och 

omsorgsboende som omfattade sammanlagt 96 vårdtagare. Syftet med studien var att 

undersöka hur olika institutionsstrukturer antingen förstärkte eller försvagade autonomin i 

äldrevården. Undersökningen fokuserade på vardagliga beslut som fattades mellan 

omvårdnadspersonal och vårdtagarna.  

   En slutsats som studien diskuterade var kapaciteten för dementa människor att utöva sin 

autonomi. De menade att om en individs kognitiva förmåga var tillräckligt nedsatt så är dem 

inkapabla att utöva sin autonomi. Detta eftersom den inte kommer kunna vara konsekvent i 

sitt beslutsfattande och inte heller kommer förstå vilka risker och fördelar det kan finnas med 

olika beslut. Lidz et al. (1992) menar att en del av att vara autonom är att kunna ta ansvar för 

sina egna handlingar, ett ansvar som de menar inte går att lägga på en person som har en så 

pass nedsatt kognitiv förmåga och därför menar de att vårdtagarens autonomi bör vara 

lågprioriterad i omvårdnadspersonalens vardagliga praktik. 

 

4.2.2 Relationen mellan mental hälsa och autonomi 
Boyle (2005) genomförde en kvantitativ studie med strukturerade intervjuer med 214 

vårdtagare boende på vård- och omsorgsboende samt 44 vårdtagare som fick hjälp i det egna 

hemmet. Studien syftade till att kartlägga och jämföra mental ohälsa bland äldre som antingen 

blir vårdade i hemmet eller på vård- och omsorgsboende. Boyles resultat visar att de som 

vårdades i hemmiljön hade både allvarligare fysiska nedsättningar samt led av en högre grad 

mental ohälsa än de som vårdades på vård- och omsorgsboende. Den mentala ohälsan berodde 

dock inte främst på den fysiska nedsättning utan istället på den begränsade autonomin när det 

kom till beslutsfattande. Resultaten visar även att när de tre aspekterna autonomi, mental 

hälsa och fysisk nedsättning undersöktes tillsammans visade resultatet att majoriteten av 

respondenterna som hade hög grad av beslutsmakt också uppvisade en god mental hälsa, 
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samtidigt som de som hade låg grad av beslutsmakt istället uppvisade högre grad av mental 

ohälsa. Något som vårdtagare vittnade om som centralt för deras autonomi var kapaciteten att 

fatta vardagliga beslut, något som i takt med nedsatta kroppsliga funktioner togs ifrån dem i 

allt större utsträckning.  

 

Menn och Whitlatch (2007) forskning syftade till att belysa om människors delaktighet i 

beslutsfattande kring sin egna person även påverkar om de upplever en högre livskvalitet. 

Detta var intressant då det i tidigare forskning har framkommit att människor med 

demenssjukdom ofta är exkluderade från beslutsfattande som handlar om deras dagliga 

livsföring. Materialet hämtades från anhörigvårdare tillsammans med individer med 

demenssjukdom (n=215) där fokus främst lades på informationen som individen med 

demenssjukdom framförde. Resultat av studien visar att ju mer den kognitiva och fysiska 

förmågan försämras hos individen desto så mer blir den även fråntagen sitt deltagande i det 

vardagliga beslutsfattandet i allt högre utsträckning, de visar även upp en högre grad av 

depressionssymptom. 

 

4.2.3 Innebörden av autonomi enligt vårdtagare 
Paddock, Brown Wilson, Walshe och Todd (2018) genomförde en kvalitativ fallstudie och 

samlade in sitt material genom semistrukturerade intervjuer (n=18) och observationer under 

ett års tid med vårdtagare, anhöriga och omvårdnadspersonal i tre vård- och omsorgsboenden. 

Syftet med studien var att undersöka hur vårdtagare på vård- och omsorgsboenden uttryckte 

sina möjligheter att tillgodose sig sina egna identiteter i deras vardag. Resultatet visar att 

många vårdtagare saknar tilltron från andra att styra sina egna dagar och sätta sina egna 

agendor. Många vårdtagare uppger att deras syn på autonomi är att få bibehålla rätten att fatta 

vardagliga beslut. De menar att småbeslut i vardagen tas ifrån dem och att besluten istället 

fattas av omvårdnadspersonal. Forskarna resonerar kring att riktlinjer och effektivitetsmål på 

arbetsplatsen kan ha skapat en miljö där omvårdnadspersonal i allt större utsträckning tog 

över och slutförde mindre uppgifter som vårdtagarna egentligen hade klarat av själva. 

   Stadnyk, Chamberlain, Earl och Nickerson Rak (2017) har gjort en fallstudie innehållande 

intervjuer och deltagande observationer med sex vårdtagare på ett vård- och omsorgsboende. 

De kom till slutsatsen att vad vårdtagare värderar som autonomt inom institutionsvården är att 

upprätthålla förmågan att fatta vardagliga beslut. 
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Boumans, van Boekel, Baan och Luijkx (2018) genomförde en kvantitativ litteraturstudie 

innehållande artiklar publicerade mellan 1995 och 2017 (n=49). Syftet med studien var att 

förstå hur vårdstilar och den fysiska miljön, tillsammans med tekniker bidrar till att bibehålla 

autonomin. Studien kommer fram till att vissa delar är centrala för att bibehålla den äldres 

autonomi. Dessa delar är: att vara socialt inkluderad, ha känslan av att vara en del i ett 

sammanhang samt att omvårdnadspersonalen har en flexibel attityd så att vårdtagare kan få ett 

bättre bemötande vad gäller dennes behov. 

 

4.3 Balansgången mellan risk och autonomi 
Evans et al. (2016) genomförde en kvalitativ intervjustudie med enhetschefer (n=18) för vård- 

och omsorgsboenden. Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer navigerar 

dilemmat mellan att bibehålla en säker miljö och att bibehålla autonomin för vårdtagare med 

demenssjukdom. Resultatet visar att det är svårt för enhetscheferna att balansera mellan risk 

och tillgänglighet för vårdtagarna. De tar bland annat upp ett exempel med vårdtagare som 

vill ligga kvar i sängen på dagen, vilket skapar ett dilemma för omvårdnadspersonalen 

eftersom man dels vill hedra vårdtagarens rätt att bestämma själv, men samtidigt kan det bli 

ett hygieniskt och i förlängningen en potentiell risk för hälsoproblem.  

 

Robinson et al. (2007) genomförde en kombinerad studie med en systematisk litteraturstudie 

och en kvalitativ studie i form av fokusgrupper. Syftet med studien var att undersöka hur 

professionella balanserar mellan att minska risker och att stärka det personcentrerade 

förhållningssättet i demensvården. Resultatet visar att när det gäller balansen mellan att 

undvika risk och att tillgodose individens autonomi så tenderar omvårdnadspersonalen att 

fokusera på att undvika risk. En anledning till det var att omvårdnadspersonalen såg sig själva 

som ansvariga och man ville undvika att hamna i problem om det skulle hända vårdtagaren 

något, de upplevde även ett yttre tryck att undvika riskerna. 

 

4.4 Tidigare forskning kring Theory of Reasoned Action och 
äldreomsorg 
Werner och Mendelsson (2001) genomförde en kvantitativ enkätstudie med 

omvårdnadspersonal (n=303) på ett vård- och omsorgsboende i Israel. Syftet med studien var 

att genom nyttjandet av TRA undersöka omvårdnadspersonalens attityder, subjektiva normer, 

moraliska skyldigheter samt intentioner till att använda sig av fysiska begräsningar i 
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praktiken. Enkäten var utformad för att bemöta samtliga komponenter av TRA, men de 

modifierade även modellen genom att addera ytterligare en komponent; upplevda moraliska 

skyldigheter. För att mäta intentionerna med agerandet fick respondenterna besvara hur de 

själva hade agerat i fyra hypotetiska fall. Genom tre semantisk differentiella skalor mätte dem 

attityder på en sjugradig skala. De subjektiva normerna mättes genom att respondenterna fick 

svara på frågor om hur andra viktiga aktörer ansåg att man skulle agera. 

   Resultatet visar att det som i störst utsträckning påverkar omvårdnadspersonalens 

intentioner till agerande är deras attityder, följt av upplevda moraliska skyldigheter. Det som 

påverkade personalen minst var de subjektiva normerna. Werner och Mendelsson resonerar 

att bristen på tydlig lagstiftning och bestämmelser kring fysiska begränsningar kan medföra 

att etiska dilemman där situationer med fysiska begränsningar faktiskt uppstår. Detta kan i sin 

tur medföra att de moraliska skyldigheterna som omvårdnadspersonalen upplever värderas 

högre än de subjektiva normerna. 
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5. Metod 
5.1 Design 
Studien har en kvantitativt, deduktiv forskningsstrategi med en tvärsnitts- och kvasi-

experimentell design, med vinjett-baserade enkäter. Bryman (2011) beskriver 

tvärsnittsdesignen som en design där fokus är att mäta hur respondenter svarar vid ett visst 

tillfälle vid en viss tidpunkt. Bryman menar vidare att den deduktiva ansats som kvantitativ 

forskning ofta har syftar till att testa teorier eller hypoteser. Den kvasi-experimentella 

designen innebär att man delar ett icke-randomiserat urval i två grupper (en experimentgrupp 

och en kontrollgrupp) och ger en av grupperna ett visst stimuli. Den andra gruppen får inte ta 

del av samma stimuli. Man kan sedan mäta respektive respons och jämföra dessa mellan 

grupperna (Bryman, 2011). I vårt fall är det inte en experimentgrupp och kontrollgrupp som 

nyttjas av designen utan det är istället två experimentgrupper med två olika stimuli som 

grupperna tar del av.  

   Denna studie nyttjar en kvantitativ vinjettmetod med enkätdesign. I denna studie har 

respondenterna fått ta del av två stimuli i form av vinjetter där varje respondentgrupp har fått 

en gemensam del av en vinjett med en tillhörande variation i vinjetten som skiljer sig på 

endast en variabel; agerandet. Alexander och Becker (1978) beskriver att det ofta genom 

traditionella enkäter och intervjuer kan vara svårt att mäta mänskliga attityder och handlingar 

eftersom människor tenderar att uppge otillförlitliga och snedvridna svar när man försöker 

mäta deras verklighet. De menar att man genom vinjettmetoder kan komma runt detta då 

respondenterna istället för att ta ställning till sin egna verklighet istället tar ställning till en 

fiktiv situation. Vinjetter ska beskriva små fiktiva berättelser eller sociala situationer som 

respondenterna kan känna igen sig i. Kullberg och Brunnberg (2007) beskriver att vinjetter 

även behöver vara verklighetsanknutna, vara lätta att förstå och att det som beskrivs är 

situationer som respondenterna kan känna igen sig i. 

    

5.2 Population och urval 
Studiens målpopulation är omvårdnadspersonal inom äldreomsorgens särskilda boenden som 

arbetar med individer med demenssjukdom i sin vardagliga praktik. Ur målpopulationen har 

vi genom ett bekvämlighetsurval valt ut en studiepopulation (n=65) där vi genom kontakt med 

fem vård- och omsorgsboenden kommit i kontakt med omvårdnadspersonal. Bryman 

beskriver bekvämlighetsurvalet som ett sätt att samla in material till en undersökning utan att 

man för den delen har som syfte att kunna generalisera slutsatserna mot en större population 
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(2011). Leman (2010) menar att man kan använda ett icke-sannolikhetsurval om ens 

forskning vill fokusera på deskriptiva data, eller fungera som en förstudie till större 

forskningsprojekt senare. Varför vi valde ett bekvämlighetsurval med endast en kommun 

istället för flera var dels för att vi inte hade resurserna till att samla in ett större material från 

flera kommuner, men även för att vi ansåg att studiepopulationen från en kommun räcker för 

att spegla målpopulationen i vår studie. Varför vi inte valde ett obundet slumpmässigt urval 

var för att det inte var realistiskt med den tid vi hade till vårt förfogande.  

 

5.3 Material 
 
Materialet består av en enkät med tre vinjetter där en situation som kan uppstå på ett vård- 

och omsorgsboende framställs. Varje vinjett har i anslutning till situationen ett medföljande 

agerande som respondenterna ska ta ställning till. Genom att mäta hur respondenterna ställer 

sig till respektive vinjett kan vi genom likertsskalor mäta skillnaden i hur respondenterna 

ställer sig i förhållande till agerandet i respektive vinjett. Genom att nyttja semantiskt 

differentiella skalor kan vi även mäta respondenternas attityder mot varje agerande i 

vinjetterna.  

 

5.3.1 Operationalisering av begrepp 
Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att för att kunna mäta ting i en undersökning behöver 

vi operationalisera de begrepp vi vill beforska. Det innebär att man försöker att göra ett 

abstrakt ting till något konkret som går att analysera. Detta brukar i kvantitativ forskning ofta 

göras genom olika enkäter där indikatorer för de abstrakta tingen man vill mäta kan ”peka” på 

en viss aspekt inom den verkligheten som respondenterna ska ge svar på. 

Operationaliseringen är en viktig del av forskningsförfarandet då en korrekt operationalisering 

bidrar till att även datainsamlingen blir korrekt.  

   I denna studie operationaliserade vi följande begrepp: autonomifrämjande; riskaversion; 

attityder; subjektiv norm och intention till agerande. De första två begreppen 

operationaliserades genom vinjetter. De andra tre begreppen som är komponenter i TRA 

operationaliserades genom likertsskalor och semantiskt differentiella skalor. 
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5.3.2 Vinjetter – operationalisering av autonomifrämjande och riskaversion 
Denna studie nyttjade datainsamlingsmetoden vinjett. Konstruerandet av vinjetter var en del 

av operationaliseringen i vår studie vilket innebar att vi författade fallbeskrivningar som 

belyste de två huvudsakliga begrepp som studien syftade till att mäta - autonomifrämjande 

och riskaversion. Begreppen utformades med befintlig lagstiftning och tidigare forskning 

kring vad autonomi och riskaversion är som grund för operationaliseringen, detta innebär inte 

att respondenterna behöver ha samma uppfattning om vad som är autonomifrämjande eller 

riskaverta ageranden i sin vardagliga praktik. 

Det skapades tre vinjetter där varje vinjett beskriver en viss situation i den vardagliga 

praktiken på vård- och omsorgsboenden. Det skapades även vinjettpar där varje vinjett hade 

en situation och ett agerande, en riskavert situation och en autonomifrämjande situation. Detta 

konstruktionssätt inom vinjettmetoden kallas empirisk taxonomi och innebär att man 

konstruerar vinjetten genom att belysa empiriska förhållanden hämtade från verkligheten 

(Kullberg & Brunnberg, 2007). Denna studie inhämtade det empiriska materialet genom 

intervjuer med yrkesverksamma inom demensomsorgen (n = 3). Genom intervjuerna kunde 

subjektiva skildringar av verkliga situationer på demensboenden konstrueras till vinjetter. Det 

inhämtades även inspiration från IVOs framställning av vad som kan innefattas i begreppen 

tvångs- och begränsningsåtgärder. Efter att situationen i varje vinjett konceptualiserats 

konstruerades även två olika ageranden till respektive vinjett. Det är dessa ageranden som är 

de variabler som respondenterna senare tog ställning till i enkäten. Kullberg och Brunnberg 

(2007) beskriver förfarandet med att man förändrar en liten del i vinjetten (oftast bara en 

variabel), som att vinjetten är ”horisontellt” strukturerad. 

Hur de operationaliserade vinjetterna konstruerades framkommer i tabellen nedan (för 

vinjetter och enkäter i sin helhet se bilaga 1 och 2): 
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Operationalisering av begreppen ”autonomifrämjande” och ”riskaversion” 

Vinjett 1: Vinjett 2: Vinjett 3: 

Situation: Vårdtagare vill 

komma ut från avdelningen  

Situation: Vårdtagare blir 

lämnad ensam med risk för 

fall  

Situation: Vårdtagare vill 

inte ha på sig 

inkontinensskydd 

Agerande 1: 

Omvårdnadspersonalen 

släpper ut  

Begrepp: 

Autonomifrämjande 

Agerande 1: 

Omvårdnadspersonalen låser 

fast rullstol vid bord 

Begrepp: 

Riskaversion 

Agerande 1: 

Omvårdnadspersonalen 

tillmötesgår önskemålet 

Begrepp: 

Autonomifrämjande 

Agerande 2: 

Omvårdnadspersonalen 

släpper inte ut  

Begrepp:  

Riskaversion 

Agerande 2: 

Omvårdnadspersonalen låser 

inte fast rullstol vid bord 

Begrepp: 

Autonomifrämjande 

Agerande 2: 

Omvårdnadspersonalen 

tillmötesgår inte önskemålet  

Begrepp:  

Riskaversion 

Genom att endast förändra en variabel (agerandet) kunde vi vara säkra på att skillnaderna 

mellan varje respondents svar enbart berodde på den förändrade variabeln och inte på andra 

faktorer som vi inte kunde kontrollera. 

Genom förfarandet konstruerades till slut tre olika vinjetter där varje vinjett hade två olika 

versioner, en riskavert och en autonomifrämjande version vilket sammantaget blev sex olika 

vinjetter. Utifrån dessa sex vinjetter konstruerades två olika versioner av enkäten där 

respektive experimentgrupp fick ta del av antingen ett autonomt agerande och två riskaverta 

ageranden eller ett riskavert agerande och två autonoma ageranden. 

5.3.3 Validering av indikatorer – Pilotstudie - Vinjetter 
Djurfeldt et al. (2018) menar att man bör använda sig av pilotundersökningar där man testar 

sin datainsamlingsmetod på ett mindre urval för att uppmärksamma validitets- och 

reliabilitetsproblem innan man samlar in data från sitt urval. Problem som man finner kan 

därefter rättas till innan man gör den faktiska datainsamlingen. 
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Under operationaliseringen av vinjetterna genomfördes en pilotstudie av varje vinjett genom 

att studenter (N=21) vid Högskolan Dalarna fick besvara en enkät med frågor kring varje 

vinjett för att beskriva dels vad skillnaden mellan de båda agerandena var, men även vad dem 

ansåg att vinjetterna handlande om. Genom att sammanställa svaren från respondenterna i 

pilotstudien kunde vi konstatera att våra variabler för det mesta pekade mot de begrepp vi var 

intresserade av att mäta. Det framkom dock i några av kommentarerna att de riskaverta 

agerandena var effekter av arbetsmiljörelaterade faktorer vilket inte var det begrepp vi syftade 

till att mäta. Vissa kommentarer om svåra ord och begrepp framkom också i pilotstudien. 

 

Vi valde efter pilotstudien att revidera vissa delar och ord samt ta bort vissa detaljer i 

vinjetterna för att dels förenkla förståelsen men även för att få bort de variabler inom 

vinjetterna som kan påverka åt vilket begrepp indikatorerna pekar åt. 

 

5.3.4 Konstruktion av enkät – operationalisering av Theory of Reasoned Action 
Eljertsson (2019) beskriver likertsskalor som ett instrument som syftar till att mäta ett antal 

påståenden eller frågor genom att respondenterna tar ställning utifrån sin uppfattning om det 

man vill mäta utifrån en 5- eller 7-gradig skala. Man uppger ytterpunkter som till exempel 

”Instämmer helt” och ”Instämmer inte” för att därav kunna utläsa hur respondenterna ställer 

sig i förhållande till ytterpunkterna. Eljertsson beskriver vidare att de semantiskt differentiella 

skalorna istället mäter hur respondenten förhåller sig till två ytterligheter i form av adjektiv.  

   Den utformade enkäten bestod av de tre vinjetterna samt a) sex likertsskale-frågor, b) sju 

semantiskt differentiella ställningstaganden och c) två demografiska frågor. Varje enkät 

presenterade de tre vinjetterna var för sig följt av de sex likertskalefrågorna och de sju 

semantiskt differentiella frågorna direkt efter varje vinjett. Eftersom det skapades två olika 

versioner uppkom materialet till 40 mätbara variabler per version. Dessa variabler syftar till 

att mäta och besvara våra tre frågeställningar som i sin tur ska besvara syftena med studien. 

 

Likertsskalefrågor: 

De första två frågorna konstruerades för att mäta om respondenterna upplever att situationerna 

beskrivna i vinjetterna även uppstår på deras arbetsplatser. Första frågan indikerade hur 

sannolikt det är att en liknande situation skulle uppstå på respondentens arbetsplats. 

Svarsalternativen gavs på en 5-gradig likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt osannolikt” 

till ”Mycket sannolikt”. Den andra frågan indikerade hur ofta respondenten upplever att en 
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liknande situation uppstår på deras arbetsplats. Svarsalternativen gavs på en 5-gradig 

likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt sällan” till ”Väldigt ofta”. 

 

Fråga tre och fyra konstruerades för att mäta komponenten ”subjektiv norm” i TRA samt 

svara på forskningsfråga 2a (hur upplever respondenterna sina kollegors ageranden). Den 

första frågan indikerade respondentens uppfattning om hur sannolikt det är att de flesta av 

dennes kollegor hade agerat på samma sätt som det som presenterat i vinjetten. 

Svarsalternativen gavs på en 5-gradig likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt osannolikt” 

till ”Väldigt sannolikt”. Den andra frågan indikerade respondentens uppfattning om hur ofta 

under en vanlig arbetsvecka dennes kollegor agerar på samma sätt som det som presenterats i 

vinjetten. Svarsalternativen gavs på en 5-gradig likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt 

sällan” till ”Väldigt ofta”. 

 

Fråga fem och sex konstruerades för att mäta komponenten ”intention till agerande” i TRA 

samt besvara forskningsfråga 2b (hur upplever respondenterna sina egna ageranden). Den 

första frågan indikerade respondentens uppfattning om hur sannolikt det är att respondenten 

själv hade agerat på samma sätt som situationen som presenterats i vinjetten. 

Svarsalternativen gavs på en 5-gradig likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt osannolikt” 

till ”Väldigt sannolikt”. Den andra frågan indikerade i vilken utsträckning agerandet i 

vinjetten motsvarar respondentens egna handlanden i den vardagliga praktiken. 

Svarsalternativen gavs på en 5-gradig likertsskala med ytterpunkterna ”Väldigt låg” 

utsträckning till ”Väldigt hög utsträckning”. Alla mittenvärden i likertsskalefrågorna uttryckte 

ett neutralt värde. 

 

Semantiskt differentiella skalor: 

De semantiskt differentiella skalorna konstruerades för att mäta komponenten ”attityder” i 

TRA samt besvara forskningsfråga 2c (vilka attityder har respondenterna till agerandena). Det 

konstruerades sju skalor med adjektivpar där respondenten skulle skatta hur de anser att 

vårdpersonalen hade agerat i vinjetten. Varje adjektivpar indikerar ett negativ-positiv 

förhållande som respondenterna genom skattningar skulle besvara, detta för att kunna 

använda dessa som indikatorer för attityder. Adjektivparen framkommer nedan: 
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• Respektlöst – Respektfullt 

• Oprofessionellt – Professionellt  

• Ansvarslöst – Ansvarsfullt 

• Icke-tillmötesgående – Tillmötesgående 

• Felaktigt – Korrekt 

• Oklokt – Klokt 

• Hindrande – Tillåtande 

 

Respondenten skulle i enkäten ta ställning till dessa genom att ringa in på en skala mellan 1-6 

hur de anser att omvårdnadspersonalen i vinjetten hade agerat. 

 

Demografiska frågor: 

De två demografiska frågorna konstruerades endast för att kunna ge en deskriptiv bild av 

urvalsgruppen. Fråga ett indikerade om hur länge respondenten hade arbetat inom 

äldreomsorgen, med fem svarsalternativ i följd där det lägsta värdet var 0-5 år och det största 

värdet var 21+ år.  

   Fråga två indikerade om respondenten hade en undersköterskeutbildning eller inte, med 

svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”.  
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5.3.5 Validering av indikatorer – Pilotstudie - Enkät 
 
Vi utförde en pilotstudie för att testa den inre kongruensen mellan vissa frågor i enkäten, detta 

för att undersöka om dessa pekade mot samma begrepp eller konstruktion. Med inre 

kongruens menar Eljertsson (2019) hur väl vi kan se om flera variabler i en enkät stämmer 

överens med varandra om de är tänkta att mäta samma sak. Pilotstudien utfördes under en 

föreläsning med en klass socionomstudenter (N=27) vid Högskolan Dalarna. I vårt fall ville vi 

undersöka den inre kongruensen mellan de två variablerna som skulle indikera: a) om 

situationen uppstår på arbetsplatsen, b) den subjektiva normen och c) respondentens intention 

till agerande. Vi mätte även den inre kongruensen mellan de sju semantiskt differentiella 

frågorna som skulle mäta respondenternas attityder. 

   Genom analyser (korrelationer och beräkning av Cronbach´s alpha) av den insamlade 

pilotdatan framkom det att det endast var indikatorerna för om situationen uppstår på 

arbetsplatsen som inte hade en hög intern kongruens. Vi valde därför att i den fortsatta studien 

bibehålla dessa variabler som två åtskilda indikatorer för att sedan kombinera de andra 

indikatorerna som reliabla mått på deras respektive komponent. I övrigt förändrade vi inte 

någonting i enkäten. 

 

5.3.6 Insamling av data 
 
Första steget i insamlingen var att vi tog kontakt med en sektionschef för vård- och 

omsorgsboenden i en mellanstor kommun i Mellansverige. I den inledande kontakten beskrev 

vi kort vilken typ av studie vi ville genomföra och önskade få kontaktuppgifter till samtliga 

enhetschefer i den aktuella kommunen som hade en demensavdelning på sitt vård- och 

omsorgsboende. Vi fick därefter kontaktuppgifter till tio enhetschefer som passade in på 

beskrivningen varpå vi genom e-post tog kontakt med samtliga och förklarade vad vi ville 

göra. Vi ställde även frågan om det fanns möjlighet för oss att komma ut till deras enheter 

under en arbetsplatsträff alternativt teamträff för att där dela ut enkäterna till 

omvårdnadspersonalen. Av de tio enhetschefer vi tog kontakt med svarade sex av dessa, varav 

en inte hade möjlighet att ta emot oss förrän datainsamlingsperioden var över och vi fick 

därmed tacka nej till att besöka den enheten. Övriga fem enheter ställde sig positiva till att vi 

kunde komma på arbetsplatsträffar eller teamträffar som de skulle ha och vi bokade in besök 

på fyra av dessa enheter.  

   Vid samtliga av de fyra andra datainsamlingstillfällena började vi med att presentera oss 

samt informera kort om syftet med studien samt ungefär hur lång tid det skulle ta att fylla i 
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enkäten. Sedan förklarade vi att den information som vi uppfattade att respondenterna 

behövde återfanns i enkäten tillsammans med informationsbrevet som medföljde enkäten men 

om det skulle uppstå frågor så kunde de vända sig till oss med sina funderingar. Vi mötte även 

upp enhetschefen för den femte enheten för att lämna enkäter så att enhetschefen kunde dela 

ut enkäterna till sin arbetsgrupp under en teamträff. Varför vi inte närvarade på teamträffen 

var för att vi redan hade inbokade besök på andra enheter samma dag, därför delades enkäten 

istället ut till personalen av enhetschef för den enheten som därefter lämnade de ifyllda 

enkäterna till oss. Därefter mötte vi upp enhetschefen för att få tillbaka enkäterna samt hade 

möjlighet att ställa frågor kring att insamlingen gick till som den skulle. Totalt sett delades det 

ut 65 enkäter varav 62 blev besvarade (95%). 

 

5.4 Dataanalys 
 
För att analysera vår data nyttjades statistikprogrammet SPSS för Mac (version 26). Analysen 

utfördes genom bivariata korrelationsanalyser, t-test, multipla linjärregressioner samt inre 

kongruens reliabilitetsanalys genom Cronbach´s alpha. När vi rapporterade in datan i SPSS 

kodade vi in alla variabler så att höga värden indikerade höga responsvärden för den variabeln 

(till exempel ”väldigt ofta”, ”mycket sannolikt”) eller positiva värderingar (till exempel 

”respektfullt”, ”professionellt”). 

 

Djurfeldt et al. (2018) beskriver att korrelationsanalyser syftar till att mäta hur väl två 

variabler samverkar med varandra. De menar att ju närmare r-värdet i Pearson´s r är 1 desto 

starkare är sambandet mellan variablerna. Barmark och Djurfeldt (2015) menar att ett r-värde 

över 0,5 bör ses som ett mycket starkt, ett värde runt 0,3 motsvarar ett ganska starkt samband, 

medan ett värde på under 0,2 kan tolkas som ett svagt samband. Barmark och Djurfeldt 

(2015) beskriver att en tumregel för hur man bör tolka en reliabilitetsanalys med Cronbach´s 

alpha är att alphavärdet (α) bör vara högre än 0,7. 

   Djurfeldt et al. (2018) beskriver att t-test är en metod för hypotesprövning för att analysera 

om skillnader i respondenters svar beror på slumpen eller om de kan antas vara verkliga 

representationer av verkligheten. T-test syftar till att bekräfta eller förkasta nollhypotesen att 

skillnader mellan grupper beror på slumpen eller ej, i vårt fall om det finns skillnader i hur 

omvårdnadspersonalen uppfattar autonomifrämjande och riskaverta situationer.  

   Med multipel regressionsanalys menar Djurfeldt et al. (2018) att man kan mäta ett samband 

mellan en beroende variabel och flera tänkbara orsaksvariabler. De beskriver vidare att 



 

 
 

34 

analysen kan beräkna ett förväntat värde av den beroende variabeln genom att beräkna andra 

variabler som beskriver den beroende variabeln. Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att 

syftet multipel regressionsanalys är att avläsa vad som händer med den beroende variabeln 

när oberoende variabler varierar, då kan man se vad det är som påverkar den beroende 

variabeln, detta kräver dock att man lyckas konstanthålla att det endast är de oberoende 

variablerna som påverkar den beroende variabeln. Nedan följer vilken analysmetod vi 

använde för att besvara respektive forskningsfråga. 

 

Analys för att besvara forskningsfråga 1: 

Forskningsfråga 1 syftade till att se i vilken grad omvårdnadspersonalen upplever att det 

uppstår autonomifrämjande och riskaverta situationer i den vardagliga praktiken. För att 

analysera detta utfördes t-test för varje vinjett för att jämföra medelvärdena mellan de 

respondenter som tagit del av autonomifrämjande och de som tagit del av riskaverta vinjetter. 

Eftersom vi tidigare valt att separera indikatorerna för dessa utfördes t-test på båda 

indikatorerna för samma begrepp. 

 

Analys för att besvara forskningsfråga 2: 

Forskningsfråga 2 var uppdelad i tre delfrågor som alla beskrev en komponent i TRA. Genom 

korrelationsanalyser mellan likertsskalefrågorna och Cronbach´s alpha analyser av de 

semantiskt differentiella frågorna kunde vi se om vi kunde sammankoda variablerna som 

skulle mäta samma sak till en indikator. 

   För respektive indikator ”subjektiv norm”, ”intention till agerande” och ”attityder” utfördes 

t-test för varje vinjett för att kunna jämföra medelvärdena mellan de respondenter som tagit 

del av de autonomifrämjande eller riskaverta vinjetterna. 

 

Analys för att besvara forskningsfråga 3: 

Forskningsfråga 3 syftade till att undersöka om man genom Theory of Reasoned Action kan 

mäta varför omvårdnadspersonalen agerar som de gör då det uppstår autonomifrämjande och 

riskaverta situationer i den vardagliga praktiken. För att undersöka detta gjorde vi först 

korrelationsanalyser med Pearson´s r för att mäta styrkan i sambandet mellan de komponenter 

som ingår i TRA, sambandet mättes på alla tre vinjetter. Vidare utfördes multipla 

linjärregressioner för varje vinjett där variabeln ”intention till agerande” var den beroende 

variabeln och ”subjektiv norm” och ”attityd” var de oberoende variablerna.  
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   Varför vi valde intention till agerande som den beroende variabeln är för att i Theory of 

Reasoned Action är intention till agerande den komponent som teorin menar påverkar 

individen att agera. Man kan se det som att summan av de subjektiva normerna och 

attityderna är det som skapar intentionen till agerande. Våra multipla regressionsanalyser 

syftade till att mäta vilka komponenter i Theory of Reasoned Action som påverkar 

personalens ageranden, därför valde vi variabeln ”intention till agerande” som den beroende 

variabeln och subjektiva normer och attityder som de oberoende variablerna. 

 

För alla korrelationstest, t-test och multipla regressionstest bestämdes signifikansnivån till p = 

<.05 och för Cronbach´s alpha bestämdes α = >0,7. 

 

5.5 Bortfallsanalys 

5.5.1 Bortfall under datainsamlingen 
Djurfeldt et al. (2018) beskriver att bortfall i datainsamlingen kan påverka fördelningen inom 

urvalet vilket i sin tur skapar ovisshet kring hur de som inte har svarat kunde ha påverkat 

resultaten av undersökningen. Denna studie har en väldigt hög svarsfrekvens då det endast är 

1,95% bortfall under datainsamlingen vilket medför att bortfallet inte är tillräckligt signifikant 

för att man ska kunna tala om att bortfallet påverkar studiens resultat. 

 

5.5.2 Analys av ”missing values” 
Little (1988) menar att man genom en analys av alla variabler i ens insamling kan avgöra om 

frågor som respondenter missat att besvarat har skett slumpmässigt i hela urvalet eller om 

bortfallet beror på datainsamlingen i sig. Genom ett signifikanstest kallat ”Little´s MCAR-

test” kan man få ett värde som beskriver hur signifikant bortfallet är genom att förkasta 

nollhypotesen att ens bortfall uppstått helt slumpmässigt. Genom detta test kunde vi i SPSS 

analysera alla insamlade variabler från samtliga respondenter (N=62). Det framkom att 

signifikansvärdet för Little´s MCAR-test var: p =.229 vilket tyder på att vi inte kan förkasta 

hypotesen att bortfallet är helt slumpmässigt. Genom att analysera vilka frågor som visar på 

högst bortfallsvärde framkommer det att det främst är på de semantiskt differentiella frågorna 

som bortfallet uppkommer. Vi kan därför utläsa att det kan finnas ett systematiskt bias kring 

vilka frågor som inte blivit besvarade. 
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5.6 Metoddiskussion 
Att nyttja en kvantitativ vinjettmetod var att föredra när vi skulle operationalisera våra 

begrepp då syftet med studien var att mäta hur omvårdnadspersonal upplever och förhåller sig 

till ageranden i autonomifrämjande och riskaverta situationer. Vi resonerade att det vore svårt 

att göra en traditionell surveyundersökning med enkäter som mäter respondenternas egna 

arbetsplats, då det dels kan uppstå etiska utmaningar men även för att det lätt kan uppstå bias 

om de ska ta ställning till arbetsplatsens förhållanden vilket kan skapa skevhet i validiteten av 

den insamlade datan. Kullberg och Brunnberg (2007) beskriver att det kan vara problematiskt 

att genom en vinjettstudie generalisera hur respondenter faktiskt hade förhållit sig till verkliga 

situationer. De menar vidare att vinjetter endast beskriver en abstrakt situation vilket gör att 

respondenterna är medvetna om att det är en fiktiv situation de ska ta ställning till. Vi är 

medvetna om att detta försämrar studiens validitet men då de frågor vi var intresserade av att 

ställa av sin karaktär är svåra att ställa direkt till respondenterna då de belyser situationer där 

respondenterna kan anse sig göra något felaktigt på sin arbetsplats resonerade vi att 

vinjettmetoden ändå var att föredra framför traditionell surveyundersökning.  

  När vi operationaliserade begreppen autonomifrämjande och riskavert hade vi befintlig 

lagstiftning som grund för våra ställningstaganden kring vad som kan antas vara 

autonomifrämjande och riskaverta situationer. Vi vill förtydliga att våra begrepp kan uppfattas 

som om de vore objektiva representationer av tvångs- och begränsningsåtgärder men varje 

situation som beskrivs i vinjetterna kan självklart tolkas subjektivt utifrån vem det är som 

tolkar situationerna. Det kan till exempel upplevas som autonomifrämjande av 

omvårdnadspersonalen att inte släppa ut vårdtagaren eftersom vårdtagaren kanske inte kan 

agera i egenskap av sin fulla rätt till autonomi. Genom handlingen kan omvårdnadspersonalen 

anse att ett riskavert agerande istället bör ses som ett autonomifrämjande då de genom en 

tolkning av samtycke som ett presumerat sådant faktiskt bemöter vårdtagarens autonomi om 

denne hade kunnat ge ett reellt samtycke. 

   Den kvasi-experimentella designen fyllde en viktig roll i studien, både för att vi genom den 

kunde jämföra svaren mellan de båda grupperna men även för att vi genom den kunde höja 

reliabiliteten eftersom alla indikatorer i enkäten mättes mot samma stimuli.  
 

Vi reflekterade även över att ha en observationsstudiemetod där vi genom att vara på plats och 

observera urvalets praktik kunnat samla in kvantitativa data genom att räkna antalet gånger ett 

visst agerande uppstår på arbetsplatsen. Vi skulle även ha kunnat samla in kvalitativa data där 



 

 
 

37 

vi genom samtal med vårdpersonal kunde få förklaringar till varför ett visst agerande uppstår. 

Anledningen till varför vi valde bort denna form av metod var dels för att det krävs lång tid att 

göra observationsstudier men att det dessutom krävs att forskaren kan bli en del av 

arbetsgruppen så att dess närvaro inte påverkar hur personalen agerar, detta ansåg vi att vi inte 

hade tid till under denna studie. 

 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att om en population kan anses vara stor så 

bör urvalsstorleken vara på mellan 100-200 respondenter. Vi medvetna om att vårt relativt 

låga antal respondenter kan påverka studiens precision men med tanke på de resurser och tid 

vi hade till vårt förfogande är vi ändå nöjda med antalet respondenter. Djurfeldt et al. menar 

även att när man ska göra t-test mellan två grupper så bör grupperna vara normalfördelade och 

att man kan ha en urvalsstorlek på n>30 som tumregel. Vad gäller denna studie är ena 

gruppen 33 svarande respondenter och den andra är 29 svarande respondenter vilket är väldigt 

nära den tumregel man kan nyttja inom t-test. Denna tumregel blir betydligt viktigare att följa 

om man beräknar statistik där ens slutsatser kan ha starka konsekvenser för populationen. T-

test är dock väl anpassade för att mäta medelvärdeskillnader även med väldigt lågt antal 

respondenter i urvalet. Detta har statistiker bevisat genom olika simulationer på bland annat 

växter (Student, 1908; Zabell 2008). Då våra grupper är väldigt nära tumregeln på n>30 och 

att det inte uppstår fatala konsekvenser om precisionen i våra resultat inte är ultimata anser vi 

att vi har stöd för vårt relativt låga urval. 

 

5.6.1 Reliabilitet och validitet 
 
Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att hur noggrann man än är under 

operationaliseringen av begrepp kommer man aldrig kunna mäta en variabel på ett ”perfekt 

sätt”. Man bör därför vara medveten om att man i alla kvantitativa datainsamlingar inte kan 

mäta verkligheten som den faktiskt är utan endast den verklighet som begreppen i sin 

utformning lyckas mäta. Vi vill med detta avsnitt göra det tydligt att vi är medvetna om detta 

men att vi genom överväganden och noggrannhet kring hur vi har gått tillväga under studien 

försökt att tillmötesgå detta. Avsnitten nedan kommer belysa två av de forskningskriterier för 

samhällsvetenskaplig forskning som enligt Bryman (2011) fungerar som kriterier för att 

bedöma forskning - reliabilitet och validitet. Efter att vi presenterat våra överväganden 

gällande dessa kriterier följer en diskussion kring kriterierna och vårt val av metod. 
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5.6.2 Reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver kriteriet reliabilitet i samhällsvetenskaplig forskning som att när den 

är hög så ökas säkerheten på att det man kommer fram till inte har blivit påverkat av 

betingelser i själva forskningssituationen. Eljertsson (2019) menar att för att höja reliabiliteten 

kan man ha som tumregel att man ska kunna göra samma undersökning på samma 

respondenter och fortsatt få samma resultat varje gång. Eljertsson menar vidare att man även 

kan tala om en hög reliabilitet om samma undersökning kan utföras av olika forskare utan att 

studien förändras avsevärt. Ett annat sätt att höja reliabiliteten menar Bryman (2011) är att om 

man nyttjar flera indikatorer som mäter samma begrepp kan man göra sig förtrogen med att 

den interna reliabiliteten är hög mellan dessa indikatorer. Han menar att man då bör nyttja 

antingen korrelationsanalyser mellan indikatorer i två grupper eller reliabilitetsanalyser med 

hjälp av Cronbach´s alpha. I denna studie nyttjades båda dessa förfaranden då vi både 

korrelerade indikatorerna som skulle peka mot samma begrepp, samtidigt som vi nyttjade 

Cronbach´s alpha för att beräkna den interna reliabiliteten mellan de semantiskt differentiella 

skalorna. Genom att vi nyttjade den kvasi-experimentella designen under datainsamlingen 

kunde vi ställa frågor kring både riskaversion och autonomi utan att respondenterna kunde 

avläsa vad de förväntas svara och på det sättet skapa en skevhet i resultatet, detta hoppas vi 

bidrog till en högre reliabilitet. 

 

5.6.3 Validitet 
Bryman (2011) beskriver validiteten i en studie som det kriterium som bör ses som det 

viktigaste för god forskning. Med hög validitet menar han att man kan dra slutsatser om att 

det man mäter faktiskt hänger ihop med det som man vill undersöka. Med hög intern validitet 

menar Bryman att samband mellan två variabler kan påstås ha ett direkt förhållande till 

varandra utan att de är påverkas av andra variabler. Då vi var medvetna om att den interna 

validiteten var viktig för att vi skulle kunna dra relevanta slutsatser kring de begrepp vi ville 

undersöka lade vi mycket tid på att försöka höja validiteten så mycket som möjligt. Vi lade 

ner mycket jobb på att operationalisera våra begrepp, både vad gäller konstruktionen av 

vinjetterna, men även utformningen av skalor i enkäterna för att vara säkra på att det vi mäter 

verkligen mäter det vi ville mäta. För att höja den interna validiteten nyttjade vi även en 

pilotstudie som syftade till att se om indikatorerna faktiskt beskriver begreppen vi var 

intresserade av att mäta. 
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   När vi konstruerade vinjetterna upptäckte vi snabbt att vi behövde ta ställning kring två 

faktorer vad gäller konstruktionen av dem; jämvikten mellan för många beskrivande variabler 

och detaljrikedom i vinjetterna. Som tidigare beskrivits i Metodavsnittet är det viktigt att man 

har en detaljrik vinjett för att stimuli för respondenten ska bli starkt, samtidigt kan mer 

detaljrikedom skapa mer bias hos respondenterna som vi som forskare inte kan kontrollera, 

vilket i förlängningen kan skapa lägre intern validitet. Som ett exempel kan ”ålder” på 

vårdgivaren eller vårdtagaren skapa bias där variabeln ålder påverkar respondenten i en viss 

riktning. Även variabler som ”kön” och i denna studies fall vilken typ av demenssjukdom 

vårdtagaren har kan påverka utan att vi kan kontrollera dessa variabler. Alexander och Becker 

(1978) beskriver denna typ av bias som att varje variabel skapar ”aliases” mot en annan 

variabel om man inte kan kontrollera vilken variabel det är som påverkar respondentens svar. 

För att tillmötesgå detta valde vi att försöka ha så få beskrivande variabler som möjligt. Vi 

beskrev även tydligt vilken typ av demenssjukdom alla vårdtagare i vinjetterna har så att 

respondentens föreställningar kring demensen inte skapar bias. Genom pilotstudien där vi 

ville mäta begreppsoperationaliseringen kunde vi mäta om vi trots att vissa detaljer är 

borttagna fortsatt mätte de begrepp vi var intresserade av, vilket vi menar också höjer 

validiteten i vår studie. 

McCaig (2010) beskriver att extern validitet handlar om hur ens urval är tillräckligt 

representativt för att kunna generaliseras på andra delar av ens studiepopulation. Med en hög 

extern validitet kan man replikera samma studie igen på ett annat urval och samtidigt få 

samma resultat. I vårt urval var visserligen alla från samma kommun i Mellansverige, men vi 

vill mena att de trots det kan anses vara representativa för den studiepopulation vi hade vilket 

gör att vi får en högre extern validitet. Det kan visserligen skilja sig mellan vissa kommuner 

vad gäller lokala riktlinjer och ekonomi, men alla kommuner i Sverige följer samma 

lagstiftning. Om man skulle vilja replikera studien i andra länder kan dock den externa 

validiteten sjunka då andra länder har andra regelverk kring äldreomsorg. 

 

5.6.4 Vinjettmetoden: för att höja validiteten och reliabiliteten 
Alexander och Becker (1978) menar att respondenter ofta har bias när de besvarar frågor 

kring den egna personen, de menar även att respondenter ofta är omedvetna om de faktorer 

som påverkar dem i deras bedömning kring sina egna agerande. Alexander och Becker menar 

att man med en vinjettmetod kan komma runt dessa ”hot” mot validitet och reliabilitet. 

Genom att vi nyttjade vinjettmetoden tror vi att vi lyckades få en högre intern validitet 
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eftersom vi kontrollerade vad varje respondent skulle ta ställning till. Genom att använda oss 

av vinjetter kunde vi ställa dessa frågor utan att respondenterna själva behövde ta ställning till 

situationer där de kan anse sig överlämna privat information om sig själva. Leman (2010) 

beskriver att reliabiliteten i en enkät blir hög om man lyckas få olika respondenter att förstå 

varje fråga på samma sätt. Genom att nyttja vinjettmetoden kunde vi vara säkra på att de 

frågor vi ställde till respondenterna kunde förstås på samma sätt eftersom det de skulle ta 

ställning till var beskrivet i form av fallbeskrivningarna. Detta kunde därför höja reliabiliteten 

eftersom frågorna som respondenterna svarade på kunde ses i relation till det specifika stimuli 

som inte förändrades beroende på vem det var som svarade på enkäten. 
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6. Etik 
Då en studie som involverar människor utförs vid Högskolan Dalarna ska en etisk 

egengranskning som är utformad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

genomföras. Egengranskningen består av 8 frågor som kan besvaras med ”Ja”, ”Tveksamt” 

eller ”Nej”. Om någon av de 8 frågorna besvarats med ”Ja” eller ”Tveksamt” ska det 

överläggas med handledaren huruvida det behöver göras en ansökan om etikprövning hos 

Forskningsetiska nämnden. I den aktuella studien besvarades samtliga 8 frågor med ”Nej” 

varpå en ansökan om etikprövning ej var nödvändig (se bilaga 3).  

    

I Sverige använder man sig av fyra grundläggande forskningsetiska principer när forskning 

ska bedrivas. De omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer en genomgång av 

dessa fyra grundläggande forskningsetiska principer samt hur vi arbetat för att uppfylla dessa: 

   Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om allt som kan vara av 

vikt för deltagarna som rimligtvis kan påverka deras villighet att delta i studien. Deltagarna 

ska informeras om vad syftet med studien är, vad deras uppgift i studien är och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Det ska även informeras om att allt deltagande är frivilligt 

och att de när de vill får avbryta sitt deltagande utan att behöva lämna någon förklaring 

(Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet som bifogades med enkäterna framgår 

information om syftet med studien och att det är frivilligt att deltaga. Det framgår även vad 

enkäten kommer innehålla, vad som förväntas av respondenten samt ungefär hur lång tid det 

förväntas ta att fylla i den. Kontaktuppgifter till författarna till studien samt handledare 

framgick om det skulle vara vidare frågor gällande studien. 

   Samtyckeskravet handlar om att man har rätt att själv bestämma om man vill medverka i 

undersökningen eller ej. Ifall deltagaren är omyndig kan det vara lämpligt att inhämta 

samtycke från vårdnadshavare också (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades i 

informationsbrevet som bifogades med enkäten att det var de själva som bestämde om de ville 

delta i studien eller ej, samtliga respondenter var även myndiga så samtycke från andra var ej 

nödvändigt. 

   Konfidentialitetskravet rör det faktum att alla uppgifter i undersökningen ska vara så 

konfidentiella som det är möjligt och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant vis att 

obehöriga inte har tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet framgår att 

materialet kommer förvaras i utrymme som enbart författarna har tillgång till, samt att det 
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enbart är studiens författare samt handledare som kommer ha tillgång till materialet. I 

enkäterna berörs inga känsliga personuppgifter och det kommer inte att gå att spåra vilken 

respondent alternativt arbetsplats som har svarat på ett visst vis eftersom samtliga enkäter 

delades ut slumpvis och det finns inga segment i enkäten som avslöjar vilken arbetsplats en 

respondent arbetar på. 

   Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast kommer användas till 

ändamålet med forskningen. Det gäller bland annat att materialet ej får användas i 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Det informerades 

om att materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte i form av underlag till 

examensarbete vid Högskolan Dalarna. Det framgår även hur resultatet kommer att 

presenteras samt att alla som deltagit kommer ha möjlighet att ta del av resultatet då den 

färdiga uppsatsen kommer att skickas ut till samtliga enhetschefer vars medarbetare har 

deltagit i studien. 

 

Ytterligare etiska överväganden har presenterats i andra avsnitt i texten.  
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7. Resultat 
Nedan redovisas studiens resultat genom att varje forskningsfråga beskrivs med utgångspunkt 

i analysen. Först presenteras urvalets demografiska data. 

   Respondenterna uppkom till 62 svaranden där samtliga arbetade på kommunala vård- och 

omsorgsboenden i en mellanstor kommun i Mellansverige. Av hela urvalet (n=62) var 82,3% 

av respondenterna utbildade undersköterskor, 45,2% hade en arbetslivserfarenhet inom 

äldreomsorgen som sträcker sig över 21 år och 35,6% hade mindre än tio års 

arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen. 

 

I vilken grad upplever omvårdnadspersonalen att det uppstår autonomifrämjande och 

riskaverta situationer i den dagliga praktiken? 

Korrelationsanalysen mellan de två indikatorerna som belyser om situationer som uppstår i 

vinjetterna även uppstår i den vardagliga praktiken presenteras i bilaga 4 tabell 8. Resultatet 

visar att vi kan räkna ihop indikatorerna för vinjett 2 och 3, men inte för vinjett 1. Resultatet 

av analysen visar en starkt positiv korrelation mellan indikatorerna i vinjett 2 (r = .510) och 3 

(r = .538) och en ganska svagt positiv korrelation vad gäller vinjett 1 (r = .230). Då vi vill vara 

konsekventa i hur vi presenterar varje resultat har vi därför valt att presentera de två 

indikatorerna för frågan om situationerna uppstår var för sig. 

 

I tabell 1 nedan redovisas medelvärdena och t-test för respektive grupp och vinjett. Vi kan 

genom att analysera medelvärdena mellan grupperna se att de flesta värden var över det 

neutrala värdet (3) på likertsskalorna, vilket antyder att respondenterna skattade situationerna 

i vinjetterna som att de stämmer överens med situationer i deras vardagliga praktik. 

Medelvärdet på två av de tre vinjetterna indikerade även att på en gruppnivå skattade 

respondenterna att situationerna ofta uppstod i den vardagliga praktiken. Det är endast den 

autonomifrämjande situationen i vinjett 3 som sticker ut, där medelvärdet är under det 

neutrala värdet vilket kan indikera att på en gruppnivå skattade respondenterna att situationen 

inte uppstår ofta. Resultatet av t-testet visar att det endast är frågan om hur ofta den riskaverta 

situationen i vinjett 3 uppstår som har ett signifikant värde (p=.008). Om vi ser till 

signifikansen i denna vinjett och till de rapporterade medelvärdena i de andra riskaverta 

vinjetterna kan vi se att det finns ett svagt men konsekvent belägg för att respondenterna 

skattade att den riskaverta situationen uppstår oftare än den autonomifrämjande situationen. 
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Tabell 1: Medelvärdena samt t-test för respektive respondentgrupp för varje vinjett. 

 
 
Sammantaget antyder resultatet att omvårdnadspersonalen upplever att alla tre situationer som 

beskrivits i vinjetterna uppstår på arbetsplatserna. Resultatet tyder även på att 

omvårdnadspersonalen upplever att de riskaverta situationerna uppstår oftare än de 

autonomifrämjande. 

 

Finns det en skillnad i hur omvårdnadspersonalen upplever att deras kollegor agerar i 

autonomifrämjande kontra riskaverta situationer i den vardagliga praktiken? 

Korrelationsanalysen mellan indikatorerna för den subjektiva normen för alla tre vinjetter 

visar ett r-värde mellan r = .474 och .648 med ett p värde på <.001 (se bilaga 4 tabell 9). Detta 

tyder på att vi kunde kombinera indikatorerna till en variabel som mäter subjektiv norm. 

 

I tabell 2 nedan redovisas medelvärdena och t-testet för begreppet ”subjektiv norm” för varje 

vinjett för respektive respondentgrupp. För vinjett 1 visar resultatet ett högre medelvärde för 

det riskaverta agerandet (M=3.44) än för det autonomifrämjande (M=2.05), detta är även 

signifikanta värden (p<.001). För vinjett 2 visar resultatet ett högre medelvärde för det 

autonomifrämjande agerandet (M=3.52) än det riskaverta (M=3.05), detta är dock inte 

signifikanta värden (p=.065). För vinjett 3 visar resultatet ett högre värde för det riskaverta 

agerandet (M=3.44), än för det autonomifrämjande (M=2.77) dessa var även signifikanta 

värden (p=.012).  

 

 

 Autonomi- Riskavert  
 främjande  
 
Vinjett  Medelvärde, (Standard Deviation) t, (df), p 
och fråga 
V1 F1 3.97, (1.18) 4.41, (.946)  1.62, (59), .111 
V1 F2 3.59, (1.05) 3.91, (1.09)  1.17, (59), .249 

V2 F1 3.79, (1.24) 4.00, (1.10)  .71, (60), .483 
V2 F2 3.55, (1.18) 3.38, (1.21)  .55, (60), .585 

V3 F1 3.71, (1.01) 3.81, (1.12)  .35, (58), .724 
V3 F2 2.36, (1.19) 3.18, (1.13)  2.77, (59), .008 

Fråga 1 (F1) = I vilken utsträckning situationen uppstår. Högt värde = Sannolikt 
Fråga 2 (F2) = Hur ofta situationen inträffar. Högt värde = Ofta 
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Tabell 2: Medelvärden och t-test för subjektiv norm 

 
Sammantaget antyder resultatet att vårdpersonalen upplever att deras kollegor agerar mer 

riskavert än autonomifrämjande i två av de tre situationerna studien beskrivit; situationen när 

en vårdtagare vill ut från avdelningen och vårdtagare vill inte ha på sig inkontinensskydd, 

båda dessa resultat var även signifikanta. 

 

Finns det en skillnad i hur omvårdnadspersonalen upplever deras egen intention till 

ageranden i autonomifrämjande kontra riskaverta situationer i den vardagliga 

praktiken? 

Korrelationsanalysen mellan indikatorerna för intention till ageranden visar för alla tre 

vinjetter ett r-värde mellan r = .578 och .767 med ett p värde på <.001 (se bilaga 4 tabell 10). 

Detta tyder på att vi kunde kombinera indikatorerna till en variabel som mäter urvalets 

intention till agerande.  

 

I tabell 3 nedan redovisas medelvärdena och t-testet för begreppet ”intention till agerande” för 

varje vinjett för respektive respondentgrupp. För vinjett 1 visar resultatet ett högre 

medelvärde för det riskaverta agerandet (M=3.47) än för det autonomifrämjande (M=2.07) 

detta är även signifikanta värden (p<.001). För vinjett 2 visar resultatet ett högre medelvärde 

för det autonomifrämjande agerandet (M=3.33) än för det riskaverta (M=2.76), detta var dock 

inte signifikanta värden (p=.061). För vinjett 3 visar resultatet att det riskaverta agerandet har 

ett lite högre värde (M=3.35) än det autonomifrämjande (M=3.05) detta var dock inte heller 

signifikanta värden (p=.294). 

  

 Autonomi- Riskavert  
 främjande 

Vinjett Medelvärde, (Std. Deviation) t, (df), p 

1 2.05, (1.08) 3.44, (.98)  5.25, (59), <.001 

2 3.52, (.87) 3.05, (1.07)  1.88, (60), .065 

3 2.77, (.97) 3.44, (1.04)  2.60, (59), .012 

 
Högt medelvärde = högt skattat värde för att agera autonomifrämjande eller riskavert 
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Tabell 3: Medelvärden och t-test för intention till agerande 

 
Sammantaget antyder resultatet att respondenterna skattade sina intentioner till agerande 

högre för den riskaverta situationen än för den autonomifrämjande situationen i vinjetten där 

en vårdtagare vill komma ut från avdelningen, vilket även är ett signifikant resultat. Resultatet 

tyder även på att respondenterna skattade sina intentioner till agerande högre för den 

autonomifrämjande situationen än för den riskaverta i situationen när vårdtagare blir lämnad 

ensam med risk för fall, detta är dock inte ett signifikant resultat. I situationen när en 

vårdtagare inte vill ha på sig inkontinensskydd skattar vårdpersonalen den riskaverta 

situationen marginellt högre än den autonomifrämjande, detta var dock inte heller ett 

signifikant resultat. 

 

Finns det en skillnad i hur omvårdnadspersonalen upplever sina egna attityder i 

autonomifrämjande kontra riskaverta situationer i den vardagliga praktiken? 

Reliabilitetsanalysen mellan alla indikatorer för begreppet ”attityder” genom Cronbach´s 

alpha visar en hög inre kongruens för alla vinjetter som sträcker sig mellan α = .834 och α 

=.900 (se bilaga 4 tabell 11-14). Detta tyder på att vi kunde kombinera indikatorerna till en 

variabel som mäter attityder. 

 

I tabell 4 redovisas medelvärdena och t-testet för begreppet ”attityder” för varje vinjett för 

respektive respondentgrupp. För vinjett 1 visar resultatet ett högre medelvärde för det 

riskaverta agerandet (M=3.41) än för det autonomifrämjande (M=2.94), detta var dock inte 

signifikanta värden (p=.116). För vinjett 2 visar resultatet ett högre medelvärde för det 

autonomifrämjande agerandet (M=4.07) än för det riskaverta (M=2.87), dessa var även 

signifikanta värden (p<.001). För vinjett 3 visar resultatet att det autonomifrämjande 

agerandet har ett högre värde (M=4.36) än det riskaverta (M=3.61), dessa var även 

signifikanta värden (p=.007). 

 Autonomi- Riskavert  
 främjande 

Vinjett Medelvärde, (Std. deviation) t, (df), p 

1 2.07, (1.08) 3.47, (1.14)  4.96, (60), <.001 

2 3.33, (1.15) 2.76, (1.21)  1.91, (60), .061 

3 3.05, (1.02) 3.35, (1.14)  1.06, (59), .294 

Högt medelvärde = högt skattat värde för att agera autonomifrämjande eller riskavert 
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Tabell 4: Medelvärden och t-test för attityder till agerande 

 
 

Sammantagen antyder resultatet att omvårdnadspersonalen skattar sina attityder för agerandet 

högre i den riskaverta situationen än i den autonomifrämjande situationen när en vårdtagare 

vill komma ut från avdelningen, detta var dock inte ett signifikant resultat. I situationer när en 

vårdtagare blir ensam med risk för fall och när en vårdtagare inte vill ha på sig 

inkontinensskydd skattar omvårdnadspersonalen sina attityder positivare till att agera 

autonomifrämjande än riskavert, detta var även signifikanta resultat. 

 

Kan man genom Theory of Reasoned Action mäta vilka faktorer som påverkar 

personalgruppens intentioner till agerande när det uppstår autonomifrämjande och 

riskaverta situationer i den vardagliga praktiken? 

 
För att besvara forskningsfrågan behövde vi först utföra korrelationsanalyser (Pearson´s r) för 

att undersöka styrkan i sambandet mellan de tre komponenterna i TRA-modellen, ”intention 

till agerande”, ”subjektiv norm” och ”attityder”. Genom analysen framkom det att alla 

komponenter har en signifikant positiv korrelation mellan varandra i alla vinjetter (se bilaga 5 

tabell 15). Korrelationerna för vinjett 1 sträckte sig mellan .458 och .834. För vinjett 2 

sträckte sig korrelationsvärdena mellan .452 och .753 och för vinjett 3 sträckte sig 

korrelationsvärdena mellan .264 och .792. För vinjett 1 och 2 var p-värdet <.001 och för 

vinjett 3 sträckte sig p-värdet mellan <.05 till <.001.  

   Eftersom korrelationerna mellan alla TRA komponenter var signifikanta över alla tre 

vinjetter kunde vi göra ett test av hela teorin genom att regrediera den beroende variabeln 

(intention till agerande) med de oberoende variablerna (subjektiv norm och attityd) i tre 

multipla linjärregressionsmodeller (en för varje vinjett). 

  

 Autonomi- Risktaverst  
 främjande 

Vinjett Medelvärde, (Std. deviation) t, (df), p 

1 2.94, (1.21) 3.41, (1.12)  1.61, (60), .116 

2 4.07, (1.15) 2.87, (.90)  4.47, (58), .000 

3 4.36, (.94) 3.61, (1.14)  .280, (58), .007 

 
Högt medelvärde = positiv attityd till autonomifrämjande eller riskavert agerande 
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I tabell 5 framgår förklaringskraften i modellerna vad gäller variansen hos de oberoende 

variablernas påverkan på den beroende variabeln. R i tabellen beskriver korrelationen mellan 

hur väl modellens oberoende variabler korrelerar med den beroende variabeln. R2 i tabellen 

beskriver hur hög andel variation som de oberoende variablerna förklarar av variationen i den 

beroende variabeln. Andelen variation kan utläsas som procent där 1 = hundra procent av 

variationen. Ju högre värde R2 har desto mer förklarar variabeln variationen i den beroende 

variabeln. Vi kan i tabell 5 se ett högt R2 för samtliga vinjetter. Värdet förklarar att för vinjett 

1 står de oberoende variablerna för 76,3% av variationen. För vinjett 2 står de oberoende 

variablerna för 66,2% av variationen och för vinjett 3 står de oberoende variablerna för 69,3% 

av variationen. Justerad R2 tar i beräkningen hänsyn till urvalsstorleken när den beräknar 

variansen. Som vi kan se i tabellen är den justerade R2 endast lite lägre än R2, detta tyder på 

att trots studiens relativt låga urval kan den beräknade variansen i modellerna ändå förklara 

effekten av de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln. 

 

Tabell 5: Sammanfattning av de multipla linjeregressionerna av intention till agerande på 
attityd och subjektiv norm för de tre vinjetterna – summering av modellerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tabell 6 nedan beskrivs regressionens koefficienter, det vill säga det värde som beskriver hur 

mycket de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. Standardiserade 

betakoefficienten (ß) beskriver hur stor påverkan variablerna ”attityd” och ”subjektiv norm” 

har på den beroende variabeln ”intention till agerande” i varje vinjett. Resultatet visar att den 

subjektiva normen har en högre påverkan på intentionen till agerande än vad attityder till 

agerande har vilket även är ett signifikant resultat. 

  

Vinjett R R2 Justerad R2  F, (df) 

1 .874 .763 .755  93.422, (2, 58) 

2 .814 .662 .650  55.845, (2, 57) 

3 .832 .693 .682  64.349, (2, 57) 
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  B SE B ß p 
Vinjett 1 (n=61) 
Attityd  .329 .081 .292 <.001 
Subjektiv norm .741 .076 .701 <.001 
Vinjett 2 (n=60) 
Attityd  .321 .088 .314 <.001 
Subjektiv norm .790 .110 .622 <.001 
Vinjett 3 (n=60) 
Attityd  .265 .074 .270 <.001 
Subjektiv norm .741 .078 .719 <.001 

B = Betakoefficient; SE B = medelfelet (standard error) av B; β = standardiserad 

betakoefficient; p= signifikans. 

 

Tabell 6: Sammanfattning av de multipla linjeregressionerna av intention till agerande på 

attityd och subjektiv norm för de tre vinjetterna – Koefficient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning: 
 
Resultatet av studiens empiriska data tyder på att de situationer som presenterats i vinjetterna 

även upplevs som verkliga representationer av situationer som omvårdnadspersonalen möter i 

sin vardagliga praktik. Resultaten visar signifikanta belägg för att omvårdnadspersonalen som 

grupp skattar riskaverta ageranden högre än autonomifrämjande samt har positivare attityder 

till ett riskavert agerande i situationer då vårdtagare vill komma ut från avdelningen (vinjett 

1). I situationer då vårdtagare blir lämnad ensam med risk för fall (vinjett 2) visar resultatet att 

omvårdnadspersonalen både har positivare attityder till och att de skattar de 

autonomifrämjande agerandena högre. I situationer då vårdtagare inte vill ha 

inkontinensskydd (vinjett 3) tyder resultatet på att omvårdnadspersonalen skattar det 

riskaverta agerandet marginell högre än det autonomifrämjande, de har dock en signifikant 

positivare attityd till det autonomifrämjande agerandet i samma situation.  

   Resultatet tyder även på att vi kan använda Theory of Reasoned Action för att mäta vilka 

faktorer som påverkar omvårdnadspersonalen mest vad gäller deras intention till agerande i 

situationerna. Resultatet tyder på att kollegornas subjektiva normer påverkar 

omvårdnadspersonalen i en signifikant högre utsträckning än vad deras attityder gör. I tabell 7 

nedan framkommer en sammanställning av resultatet av medelvärdena för studiens 

indikatorer. TRA-modellen är inte presenterad i den sammanställningen. 
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Vinjett Situation uppstår: Subjektiv norm Intention till  Attityder 
 Sannolikhet, frekvens   agerande  

1 R>A, R>A  R>A*  R>A*  R>A 

2 R>A, A>R  A>R  A>R  A>R* 

3 R>A, R>A*  R>A*  R>A  A>R* 

A = Autonomifrämjande 
R = Riskavert 
 
Vinjett 1 = Vårdtagare vill komma ut från avdelningen 
Vinjett 2 = Vårdtagare blir lämnad ensam med risk för fall 
Vinjett 3 = Vårdtagare vill inte ha på sig inkontinensskydd 
 
Not: *= ett signifikant resultat med signifikansnivå p<0.5  

Tabell 7: Sammanställning av de jämförda medelvärdena av begreppen för de tre vinjetterna 
 



 

 
 

51 

8. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur personalgruppen på demensboenden upplever och 

förhåller sig till ageranden i autonomifrämjande och riskaverta situationer. I tidigare forskning 

och i den gällande lagstiftningen framkommer det att ageranden utifrån en autonomifrämjande 

logik bör vara för handen i alla situationer då det uppstår omständigheter i den vardagliga 

praktiken där vårdtagares autonomi kan bli inskränkt. Lidz, Arnold och Fichers (1992) 

forskning om autonomi hos personer med demens visar att det ibland kan uppstå situationer 

då omvårdnadspersonalen behöver agera i motsats till vårdtagarens självbestämmande, detta 

då personalen menar att en viktig komponent för att vårdtagaren ska kunna agera autonomt är 

att den ska kunna agera konsekvent och vara medveten om vilka konsekvenser ett visst beslut 

kan få.  

   Vilka beslut en person med demens själv anser är korrekta kan vara svåra att bedöma då det 

ibland kan vara svårt att få ett reellt samtycke. Vissa tekniker för att rent juridiskt få ett 

samtycke har formulerats genom ”hypotetiska samtycken”, men omvårdnadspersonalen har 

inga tydliga direktiv för när ett hypotetiskt samtycke anses vara uppfyllt. Det framkommer 

även i tidigare forskning av Ponnert och Svensson (2019) att det ibland uppstår dilemman där 

omvårdnadspersonalen behöver ta ställning till att utföra skyddsåtgärder utan att de har 

möjlighet att inhämta ett samtycke. 

 

8.1 Omvårdnadspersonalens ageranden kontra lagstiftning 
Av de principer som det svenska samhället har angående äldres rätt till medborgarskap 

tillskrivs även personer med demens rätten till medborgerliga rättigheter. Dessa rättigheter 

stipuleras i flera av de författningar som ligger till grund för svensk lag. Den befintliga 

lagstiftningen för äldreomsorgen grundar sig bland annat på självbestämmandeprincipen 

genom socialtjänstlagen och de medborgerliga rättigheterna i regeringsformen. Båda dessa 

lagstiftningar syftar till att bevara äldre personers rättigheter till autonomi och 

självbestämmande. Av rapporter från bland annat IVO (2015) framkommer det att i avsaknad 

av samtycke bör skyddsåtgärder som till exempel att låsa dörren till avdelningen, förhindra 

den äldre att röra sig fritt eller genomföra omvårdnadsinsatser som kan vara känsliga ur 

integritetssynpunkt ses som tvångs- och begränsningsåtgärder. 

   Resultatet av denna studie tyder på att omvårdnadspersonalen på gruppnivå skattar 

riskaverta ageranden högre än autonomifrämjande ageranden i två av tre beskrivna fall, där 

agerandena i fallen kan beskrivas som tvångs- och begränsningsåtgärder. Detta kan som 
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Ponnert och Svensson (2019) beskriver ha att göra med personalens vilja att agera gott för att 

avhjälpa en potentiell risk där vårdtagaren kan komma till skada, vilket kan leda till att 

personalen i vissa situationer har en högre intention att agera riskavert. Tidigare forskning 

bedriven av Robinson et al. (2007) visar även att personalen i situationer som bedöms 

innebära en potentiell risk för skada för vårdtagaren tenderar att agera riskavert för att skydda 

sig själv från att hamna i problem om den potentiella skadan skulle inträffa. Vår studie 

uppmärksammar att omvårdnadspersonalen på gruppnivå i situationer där vårdtagare vill 

komma ut från avdelningen tenderar att skatta riskaverta ageranden högre än 

autonomifrämjande, vilket även stämmer överens med den positivt skattade attityd till 

agerandet som studiens resultat tycks visa belägg för. I situationen uppstår det därför en tydlig 

diskrepans mellan lagstiftning och omvårdnadspersonalens skattade förhållningssätt till 

situationen. Att lagstiftningens principer och omvårdnadspersonalens skattade förhållningssätt 

till ageranden inte drar jämt kan skapa motsättningar i hur personalen bör agera inom sin 

praktik då de ställs inför ställningstagandet att följa lagstiftning eller göra det som dem anser 

är rätt.  

   Då samhället har accepterat äldres status som fullvärdiga samhällsmedborgare kräver detta 

även att de får möjlighet att agera i egenskap av den statusen. På samhällsnivå belyses detta 

genom tydliga värdegrundsregler inom befintlig lagstiftning. Resultatet av denna studie tyder 

på att omvårdnadspersonalen tenderar att skatta riskaverta ageranden högre än de 

autonomifrämjande vilke kan skapa en diskrepans även mellan omvårdnadspersonalens 

ageranden och samhällets syn på äldre. Resultatet behöver inte i sig innebära att 

omvårdnadspersonalen faktiskt vill inskränka de äldre status som samhällsmedborgare om 

premissen att ha rätt till autonomi ska räknas som en aspekt i att vara samhällsmedborgare, 

men det kan ge indikationer på att de handlingsmönster som finns i praktiken inte 

överensstämmer med samhällets syn på gruppen äldre. Detta är intressant ur ett moraliskt 

perspektiv då omvårdnadspersonalen i egenskap av medborgare kan se vårdtagaren som en 

fullvärdig medlem i samhället medan personalen i egenskap av sin profession inom 

organisationen kan uppleva att den inte kan agera i enlighet med den äldres lagstiftade status 

som fullvärdig samhällsmedborgare. 

 

8.2 Motsättningen mellan attityd och subjektiv norm i TRA 
Resultatet i studien vittnar om att i fallet med vårdtagaren som inte vill ha inkontinensskydd 

på sig tenderar personalgruppen att skatta det riskaverta agerandet signifikant högre än det 
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autonomifrämjande, trots att de skattar attityderna för det autonomifrämjande agerandet högre 

än det riskaverta agerandet i samma fall. Detta tyder på att det finns belägg för att 

autonomifrämjande attityder och riskaverta ageranden kan samexistera i den vardagliga 

praktiken. Genom modellen Theory of Reasoned Action fann studien även belägg för att i 

situationer då autonomifrämjande och riskaverta ageranden uppstår tenderar kollegornas 

subjektiva normer att påverka omvårdnadspersonalen i högre utsträckning än deras egna 

attityder mot samma agerande. Detta innebär inte att de subjektiva normerna behöver vara i 

motsättning till personalens attityder, men det kan tyda på att intentionerna som personalen 

har till ett visst agerande i en viss situation i högre grad blir mer påverkade av kollegornas 

subjektiva normer än respondenternas egna attityder. Detta är ett intressant fynd då det 

kontrasterar mot vad den tidigare forskningen på äldreomsorgen i Israel kom fram till. I 

Werner och Mendelssons (2001) studie framkom det att personalens attityder till ageranden 

var signifikant högre värderade än den subjektiva normen i TRA. En skillnad mellan vår 

studie och Werner och Mendelssons studie var att vår studie syftade till att belysa den 

vardagliga praktiken på demensboenden medan den israeliska studien syftade till att belysa 

äldre som en generell grupp. Detta kan vara en faktor till varför resultaten ligger i kontrast till 

varandra. I Werner och Mendelssons studie framkommer det även att det saknas tydlig 

lagstiftning och bestämmelser för hur omvårdnadspersonalen i Israel ska agera i situationer då 

det uppstår fysiska begränsningar för vårdtagaren, medan det i den svenska kontext där vår 

studie ägt rum finns en tydlig lagstiftning för hur personalen på demensboenden ska agera. I 

den israeliska kontexten kan personalen på grund av avsaknaden av riktlinjer kring hur de ska 

agera för att bemöta problem då det uppstår fysiska begränsningar för vårdtagaren känna sig 

manade att istället följa sina egna attityder i situationen. 

   I den svenska kontexten där det istället finns en tydlig lagstiftning tycks den subjektiva 

normen ändå vara den mest signifikanta faktorn även om det finns tydliga riktlinjer. Detta blir 

intressant då personalen samtidigt tenderar att skatta riskaverta ageranden högre än 

autonomifrämjande, vilket i sin tur kontrasterar de principer som lagstiftningen understryker 

om hur man ska agera. Detta kan bero på den diskrepans mellan att följa lagstiftning och göra 

gott som Ponnert och Svensson (2019) tidigare har lyft fram i den svenska kontexten när de 

beskriver utmaningarna med att inhämta reella samtycken. Om personalgruppen inte har 

verktygen att agera i enlighet med lagstiftningen kan den subjektiva normen istället fungera 

som stöd för att göra ”rätt” trots att man inte följer lagstiftningen. Den subjektiva normen kan 

därför fungera som ett rättesnöre för hur man ska agera för att bemöta de utmaningar kring 

autonomi och riskaversion som personalen på demensboenden kan erfara. Att luta sig tillbaka 
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på hur kollegor tycks agera i situationerna och därmed även följa den subjektiva normen kan 

därför troligtvis även upplevas som betryggande för personalen i sin vardagliga praktik. 

 

8.3 Slutsatser 
Denna studie har undersökt omvårdnadspersonalens uppfattningar och förhållningssätt till 

fiktiva autonomifrämjande och riskaverta ageranden i den vardagliga praktiken på 

demensboenden. Eftersom det endast var fiktiva situationer som undersöktes finns det 

svagheter i studiens möjlighet till att överföra resultaten som en autentisk representation av de 

faktiska förhållandena på demensboenden. Dessutom har studien grundat sig på förantagandet 

att tvångs- och begränsningsåtgärder bör ses som riskaverta ageranden, detta trots att det av 

omvårdnadspersonalen inte nödvändigtvis behöver uppfattas som det i praktiken. Trots detta 

kan vi genom personalens skattade uppfattningar om vissa fiktiva situationer ändå få en 

klarare bild av hur ofta autonomifrämjande kontra riskaverta situationer kan uppstå i den 

vardagliga praktiken. Studiens resultat kan även ge en fingervisning om hur 

omvårdnadspersonalen upplever sina och sina kollegors intentioner till ageranden då 

vårdtagares autonomi kan riskera att bli begränsad. Genom studiens resultat att de subjektiva 

normerna påverkar personalen i en högre grad än deras attityder kan det ge en indikation om 

att kollegornas kollektiva normer har en markant påverkan vad gäller både 

autonomifrämjande och riskaverta ageranden på demensboenden. 
 
Sammantaget bidrar denna studie genom kartläggningen av omvårdnadspersonalens 

uppfattningar och förhållningssätt vad gäller vardagliga situationer då vårdtagare riskerar att 

få sin autonomi begränsad till det sociala arbetets utveckling då den tillför ny kunskap inom 

fältet socialt arbete med äldre. 

 

8.4 Framtida forskning 
Då denna studie endast besvarar till vilken grad omvårdnadspersonalen skattar sina ageranden 

i vissa specifika fiktiva situationer behövs det fortsättningsstudier för att även belysa andra 

situationer där personalen ställs inför ställningstagandet att agera riskavert eller 

autonomifrämjande. Även observationsstudier med syfte att mäta faktiska förhållanden på 

demensboenden skulle kunna täcka den kunskapslucka kring autenticitet som denna studie 

inte kunde täcka.  
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Med kvalitativa forskningsansatser kan framtida forskning undersöka vad 

omvårdnadspersonalen tolkar in i begreppen autonomifrämjande och riskaverta ageranden, 

detta för att ge en mer nyanserad bild av de subjektiva uppfattningar kring autonomi som kan 

finnas i den vardagliga praktiken. 

   Då denna studie fann att omvårdnadspersonalen har en tendens att skatta riskaverta 

ageranden högre än autonomifrämjande ageranden kan fortsatta studier även belysa varför 

omvårdnadspersonalen tycks agera riskavert. Genom att undersöka varför vissa ageranden 

uppstår kan forskningsfältet få en klarare bild över vilka faktorer som påverkar 

personalgruppen. Det kan till exempel undersökas vilka faktorer på gruppnivå som påverkar 

agerandena, där till exempel personalkulturer och arbetsmiljö inom organisationen kan 

undersökas. Undersökningar som belyser om faktorer på samhällsnivå som till exempel 

styrmodeller inom offentlig sektor och ekonomiska incitament kan påverka hur 

omvårdnadspersonalen agerar bidrar även det med viktig kunskap för att förstå diskrepansen 

mellan denna studies resultat och de utmaningar som omvårdnadspersonalen ställs inför i den 

vardagliga praktiken. 

   Utvärderingsstudier kring omvårdnadspersonalens möjligheter och begränsningar att inom 

organisationen agera i enlighet med den autonomifrämjande lagstiftningen kan också det vara 

ett viktigt komplement inom forskningsfältet. Framtida forskning kan även bidra med en 

större kunskap och förståelse för hur omvårdnadspersonalen i sin yrkesroll kan agera för att 

handla mer autonomifrämjande trots det bedömda behovet av att agera riskavert i situationer 

som uppstår i den vardagliga praktiken. 
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I 

Bilagor 
Bilaga 1 – Enkät 1, autonom/riskavert/autonom 
 
 
 
Enkät omvårdnadspersonalens ställningstaganden inför olika situationer på 
demensboende 

 
 
 
Information om examensarbete för socionomprogrammet högskolan Dalarna termin 6.  

 

Undersökningen handlar om hur omsorgspersonal ställer sig till olika ageranden vid olika 

situationer på demensboenden. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

eftersom du arbetar som undersköterska eller vårdbiträde på ett vård- och omsorgsboende där 

det bor vårdtagare som har diagnostiserats med demenssjukdom. 

 

Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att se i vilken utsträckning undersköterskor och vårdbiträden upplever att de 

och deras kollegor skulle ha agerat i enskilda situationer i deras dagliga praktik. 

 

Undersökningens datainsamling består av en enkät innehållande tre vinjetter. Vinjetterna är 

fiktiva fallbeskrivningar som speglar vardagliga situationer på en demensavdelning. Samtliga 

vinjetter följs sedan av sju frågor vardera där du ombeds ta ställning till hur du anser att du 

och din arbetsgrupp skulle ha agerat i liknande situationer.  

 

Undersökningen genomförs med syfte att få en överblick över hur omsorgspersonal inom 

demensomsorgen agerar i olika situationer.  

 

Urvalet till undersökningen är undersköterskor och vårdbiträden som är tillsvidareanställda 

alternativt arbetar på vikariat på vård- och omsorgsboenden, och eftersom du stämmer in på 

den beskrivningen tillfrågas du om att deltaga i studien. 

 

Den beräknade tidsåtgången för att besvara enkäten är cirka 12 minuter. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vill du ta del av 



 

 
 

II 

resultatet av undersökningen så kommer det färdiga resultatet att skickas till samtliga 

enhetschefer för de boenden som deltagit i studien, samt presenteras muntligt på Högskolan 

Dalarna vid ett senare tillfälle. Enhetschef för respektive boende kommer få information även 

om detta. 

 

Det insamlade materialet är anonymt och kommer inte gå att spåra till någon person. De som 

tar del av materialet är endast författarna samt handledare för studien. Enkäterna kommer 

under studiens gång att förvaras i ett låst utrymme för att sedan förstöras efter studiens slut.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående studenter i samband med arbetsplatsträff 

på respektive vård- och omsorgsboende i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

III 

Enkäten innehåller tre vinjetter som beskriver fiktiva situationer som har uppstått på ett 

demensboende. Vi vill att du läser igenom vinjetterna och försöker sätta dig in i situationen 

som beskrivits. Efter varje vinjett följer 7 frågor som du ombeds ta ställning till. Vi vill att du 

svarar så ärligt som möjligt på frågorna utifrån vad DU anser kring den beskrivna situationen. 

Enkäten avslutas sedan med två frågor om din yrkeserfarenhet och utbildning. Enkäten tar ca 

12 minuter att besvara och du kan lämna in den till oss när du är klar. 

I alla vinjetter framkommer begreppet vårdpersonal; med detta menas undersköterskor 

och vårdbiträden som arbetar på ett demensboende. Alla vårdtagare som nämns i 

vinjetterna har diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. 

 

Vinjett 1 

 

Nedan följer några frågor kring vinjett 1 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 

som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 

i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 

  

Situation: En vårdpersonal upptäcker en dag att vårdtagaren Britta står och rycker i dörren 

ut från avdelningen, vilket även är den enda dörren ut. Dörren har dock ett kodlås som 

Britta inte klarar av att öppna. Britta säger att hon måste hem till sina föräldrar, vilket 

vårdpersonalen förstår inte är möjligt då Brittas föräldrar är avlidna sedan länge. Britta 

upprepar bestämt att hon vill gå ut, samtidigt som det larmar från en annan vårdtagares 

rum och vårdpersonalen kommer behöva gå dit inom kort vilket medför att de inte har 

möjlighet att följa med Britta ut från avdelningen. 

 

Agerande: Vårdpersonalen förstår att Britta vill gå ut och öppnar dörren för att låta henne 

gå ut trots att de inte vet vart hon ska någonstans. Därefter går vårdpersonalen och hjälper 

den andra vårdtagaren som precis har larmat. 



 

 
 

IV 

1. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med en 

vårdtagare som vill komma ut från avdelningen skulle inträffa på den arbetsplats där 

du arbetar? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
 

2. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 
 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

3. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 
som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 
 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

4. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 
på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 
 
 



 

 
 

V 

5. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

om du hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

6. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 
den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Britta som vill komma ut från avdelningen.  

 

Jag anser att vårdpersonalens agerande gentemot Britta var…  

 

Respektfullt------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst ------------------------------------------------------------------------Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående-------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
 
Felaktigt ----------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
 
 
Klokt---------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 



 

 
 

VI 

 
Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
 

 
Vinjett 2: 

 

Nedan följer några frågor kring vinjett 2 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 

som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 

i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 

  

Situation: Vårdtagaren Bertil som tidigare varit mycket rörlig och varit van att vandra 

mycket har på senare tid blivit förskriven att använda rullstol eftersom han blivit väldigt 

darrig på benen när han försöker gå. Sjuksköterskan har gjort bedömningen att det är en 

förhöjd fallrisk för honom om han ställer sig upp efter att ha suttit i sin nya rullstol. Efter 

lunchen där Bertil deltagit blir vårdpersonalen som varit kvar i matsalen kallad till en 

annan vårdtagares rum eftersom det krävs dubbelbemanning där och Bertil kommer därför 

bli ensam kvar i matsalen en stund. Under tiden kommer vårdpersonalen vara på andra 

sidan avdelningen och kommer inte kunna höra Bertil om han vill säga något. 

 

Agerande: Vårdpersonalen talar om för Bertil att den måste gå iväg en stund men att den 

snart kommer tillbaka. För att minimera risken för fall väljer vårdpersonalen att skjuta in 

rullstolen under matbordet och låsa fast hjulen så att Bertil inte ska kunna resa sig under 

den tid personalen är borta. Därefter går vårdpersonalen och hjälper kollegan vid 

dubbelbemanningen. 

 



 

 
 

VII 

 

1. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med Bertil 

skulle inträffa på den arbetsplats du arbetar på? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
 

2. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 
 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

3. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 

som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 
 

4. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 
på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 



 

 
 

VIII 

5. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

gjorde om du hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

6. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 
den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Bertil. 

 

Jag anser att personalens agerande gentemot Bertil var…  

 

Respektfullt------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst ------------------------------------------------------------------------Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående-------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
 
Felaktigt ----------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Klokt---------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 
 



 

 
 

IX 

Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
 
 
Vinjett 3:  

 
Nedan följer några frågor kring vinjett 3 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 
som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 
i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 
 

1. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med Olof som 

inte vill byta inkontinensskydd skulle inträffa på den arbetsplats du arbetar på? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
  

Situation: En morgon kommer en vårdpersonal in till vårdtagaren Olofs rum för att hjälpa 

till med morgonhygienen. När inkontinensskyddet ska bytas säger Olof att han inte vill ha 

något nytt skydd på sig. Vårdpersonalen förklarar för Olof att det är bra att ha den på sig 

och vilka konsekvenser det finns om han inte skulle ha den på sig. Olof står ändå på sig att 

han inte vill ha något skydd. 

 

Agerande: Vårdpersonalen beslutar att tillmötesgå Olofs vilja att slippa ha skyddet på sig. 

De hjälper honom med de övriga delarna av den nedre hygienen, hjälper honom på med 

kläder och tar med honom ut till frukostbordet.  



 

 
 

X 

2. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 
 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

3. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 

som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

4. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 
på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

5. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

gjorde om du hade varit med om samma situation? 

 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 
 
 
 



 

 
 

XI 

6. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 
den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Olof som inte vill byta inkontinensskydd. 

 

Jag anser att personalens agerande gentemot Olof var…  

 

Respektfullt------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst ------------------------------------------------------------------------Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående-------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
 
Felaktigt ----------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Klokt---------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
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Nedan kommer två frågor om vem du som svarat på enkäten är: 

1.  Ungefär hur många år har du jobbat inom äldreomsorgen? Kryssa i det alternativ som 

bäst passar in på dig.  

 
☐ 0 – 5 år 
☐ 6 – 10 år 
☐ 11 – 15 år 
☐ 16 – 20 år 
☐ 21+ år 
 

2. Har du slutfört undersköterskeutbildning? (Med undersköterskeutbildning menas 

minst 1,5 år studier på Komvux, yrkeshögskola eller gymnasieexamen med inriktning 

mot vård och omsorg). 

 
☐ Ja                           

☐ Nej   

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Jerry och Tobias 
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Bilaga 2 – Enkät 2, riskavert/autonom/riskavert 
 
 
Enkät omvårdnadspersonalens ställningstaganden inför olika situationer på 
demensboende 

 
 
 
Information om examensarbete för socionomprogrammet högskolan Dalarna termin 6. 

 

Undersökningen handlar om hur omsorgspersonal ställer sig till olika ageranden vid olika 

situationer på demensboenden. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

eftersom du arbetar som undersköterska eller vårdbiträde på ett vård- och omsorgsboende där 

det bor vårdtagare som har diagnostiserats med demenssjukdom. 

 

Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att se i vilken utsträckning undersköterskor och vårdbiträden upplever att de 

och deras kollegor skulle ha agerat i enskilda situationer i deras dagliga praktik. 

 

Undersökningens datainsamling består av en enkät innehållande tre vinjetter. Vinjetterna är 

fiktiva fallbeskrivningar som speglar vardagliga situationer på en demensavdelning. Samtliga 

vinjetter följs sedan av sju frågor vardera där du ombeds ta ställning till hur du anser att du 

och din arbetsgrupp skulle ha agerat i liknande situationer.  

 

Undersökningen genomförs med syfte att få en överblick över hur omsorgspersonal inom 

demensomsorgen agerar i olika situationer.  

 

Urvalet till undersökningen är undersköterskor och vårdbiträden som är tillsvidareanställda 

alternativt arbetar på vikariat på vård- och omsorgsboenden, och eftersom du stämmer in på 

den beskrivningen tillfrågas du om att deltaga i studien. 

 

 

Den beräknade tidsåtgången för att besvara enkäten är cirka 12 minuter. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vill du ta del av 

resultatet av undersökningen så kommer det färdiga resultatet att skickas till samtliga 
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enhetschefer för de boenden som deltagit i studien, samt presenteras muntligt på Högskolan 

Dalarna vid ett senare tillfälle. Enhetschef för respektive boende kommer få information även 

om detta. 

 

Det insamlade materialet är anonymt och kommer inte gå att spåra till någon person. De som 

tar del av materialet är endast författarna samt handledare för studien. Enkäterna kommer 

under studiens gång att förvaras i ett låst utrymme för att sedan förstöras efter studiens slut.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående studenter i samband med arbetsplatsträff 

på respektive vård- och omsorgsboende i kommun 
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Enkäten innehåller tre vinjetter som beskriver fiktiva situationer som har uppstått på ett 

demensboende. Vi vill att du läser igenom vinjetterna och försöker sätta dig in i situationen 

som beskrivits. Efter varje vinjett följer 7 frågor som du ombeds ta ställning till. Vi vill att du 

svarar så ärligt som möjligt på frågorna utifrån vad DU anser kring den beskrivna situationen. 

Enkäten avslutas sedan med två frågor om din yrkeserfarenhet och utbildning. Enkäten tar ca 

12 minuter att besvara och du kan lämna in den till oss när du är klar. 

I alla vinjetter framkommer begreppet vårdpersonal; med detta menas undersköterskor 

och vårdbiträden som arbetar på ett demensboende. Alla vårdtagare som nämns i 

vinjetterna har diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. 

 

Vinjett 1 

 

Nedan följer några frågor kring vinjett 1 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 

som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 

i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 

  

Situation: En vårdpersonal upptäcker en dag att vårdtagaren Britta står och rycker i dörren 

ut från avdelningen, vilket även är den enda dörren ut. Dörren har dock ett kodlås som 

Britta inte klarar av att öppna. Britta säger att hon måste hem till sina föräldrar, vilket 

vårdpersonalen förstår inte är möjligt då Brittas föräldrar är avlidna sedan länge. Britta 

upprepar bestämt att hon vill gå ut, samtidigt som det larmar från en annan vårdtagares 

rum och vårdpersonalen kommer behöva gå dit inom kort vilket medför att de inte har 

möjlighet att följa med Britta ut från avdelningen. 

 

Agerande: Vårdpersonalen förstår att Britta vill gå ut men gör bedömningen att inte släppa 

ut henne då de inte vet vart hon ska någonstans. Personalen säger att de snart kommer 

tillbaka och går därefter och hjälper den andra vårdtagaren som precis har larmat. 

  



 

 
 

XVI 

 

1. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med en 

vårdtagare som vill komma ut från avdelningen skulle inträffa på den arbetsplats där 

du arbetar? 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
 

2. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 
 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

3. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 

som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

4. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 

på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
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5. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

om du hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

6. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 

den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Britta som vill komma ut från avdelningen.  

 

Jag anser att vårdpersonalens agerande gentemot Britta var…  

 

Respektfullt-------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt-----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst -------------------------------------------------------------------------Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående--------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
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Felaktigt ------------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Klokt-----------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
 

 
Vinjett 2: 

 

Nedan följer några frågor kring vinjett 2 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 

som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 

i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 

  

Situation: Vårdtagaren Bertil som tidigare varit mycket rörlig och varit van att vandra 

mycket har på senare tid blivit förskriven att använda rullstol eftersom han blivit väldigt 

darrig på benen när han försöker gå. Sjuksköterskan har gjort bedömningen att det är en 

förhöjd fallrisk för honom om han ställer sig upp efter att ha suttit i sin nya rullstol. Efter 

lunchen där Bertil deltagit blir vårdpersonalen som varit kvar i matsalen kallad till en 

annan vårdtagares rum eftersom det krävs dubbelbemanning där och Bertil kommer därför 

bli ensam kvar i matsalen en stund. Under tiden kommer vårdpersonalen vara på andra 

sidan avdelningen och kommer inte kunna höra Bertil om han vill säga något. 

 
Agerande: Vårdpersonalen talar om för Bertil att den måste gå iväg en stund men att den 

snart kommer tillbaka. Det sista vårdpersonalen gör är att se till att Bertil är fri att röra sig, 

att hjulen på rullstolen inte är fastlåsta samt påminner honom om att han är ostadig på 

benen. Därefter går vårdpersonalen och hjälper kollegan vid dubbelbemanningen. 



 

 
 

XIX 

 

7. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med Bertil 

skulle inträffa på den arbetsplats du arbetar på? 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
 

8. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 
 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

9. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 

som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

10. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 
på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
  



 

 
 

XX 

 
11. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

gjorde om du hade varit med om samma situation? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

12. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 
den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Bertil. 

 

Jag anser att personalens agerande gentemot Bertil var…  

 

Respektfullt------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst ------------------------------------------------------------------------Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående-------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
 
Felaktigt ----------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
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Klokt---------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
 
 
Vinjett 3:  

 
Nedan följer några frågor kring vinjett 3 du precis läst. Försök sätta dig in i situationen 
som om den hade uppstått på din arbetsplats. Besvara sedan frågorna genom att kryssa 
i det alternativ som bäst motsvarar hur du ställer dig till respektive fråga. 
 

7. I vilken utsträckning är det sannolikt att en liknande situation som den med Olof som 

inte vill byta inkontinensskydd skulle inträffa på den arbetsplats du arbetar på? 

 
☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken osannolikt eller sannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Mycket sannolikt 
  

Situation: En morgon kommer en vårdpersonal in till vårdtagaren Olofs rum för att hjälpa 

till med morgonhygienen. När inkontinensskyddet ska bytas säger Olof att han inte vill ha 

något nytt skydd på sig. Vårdpersonalen förklarar för Olof att det är bra att ha den på sig 

och vilka konsekvenser det finns om han inte skulle ha den på sig. Olof står ändå på sig att 

han inte vill ha något skydd. 

 

Agerande: Vårdpersonalen beslutar att inte tillmötesgå Olofs vilja angående 

inkontinensskyddet och efter att de hjälp honom med de övriga delarna av den nedre 

hygienen sätter de på honom ett nytt skydd, hjälper honom på med kläder och tar med 

honom ut till frukostbordet. 



 

 
 

XXII 

 
8. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att en liknande situation inträffar? 

 
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

9. Hur sannolikt är det att de flesta av dina nuvarande kollegor hade agerat på samma sätt 

som vårdpersonalen i vinjetten gjorde om dem hade varit med om samma situation? 

 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
 

10. Under en vanlig arbetsvecka, hur ofta upplever du att dina nuvarande kollegor agerar 
på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten gjorde? 

  
☐ Väldigt sällan 
☐ Sällan 
☐ Varken sällan eller ofta 
☐ Ofta    
☐ Väldigt ofta 
 

11. Hur sannolikt är det att du hade agerat på samma sätt som vårdpersonalen i vinjetten 

gjorde om du hade varit med om samma situation? 

 

☐ Väldigt osannolikt 
☐ Osannolikt 
☐ Varken sannolikt eller osannolikt 
☐ Sannolikt 
☐ Väldigt sannolikt 
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12. I vilken utsträckning motsvarar vårdpersonalens handlande i vinjetten ditt handlande i 
den vardagliga praktiken? 

 
☐ Väldigt hög utsträckning 
☐ Hög utsträckning 
☐ Varken hög eller låg utsträckning 
☐ Låg utsträckning 
☐ Väldigt låg utsträckning 
 

• Ringa in den siffra som bäst stämmer in på vad du anser om vårdpersonalens 
agerande i vinjetten om Olof som inte vill byta inkontinensskydd. 

 

Jag anser att personalens agerande gentemot Olof var…  

 

Respektfullt------------------------------------------------------------------------Respektlöst 
      1 2 3 4 5 6 
 
Professionellt----------------------------------------------------------------------Oprofessionellt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Ansvarslöst ------------------------------------------------------------------------ Ansvarsfullt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Tillmötesgående--------------------------------------------------------------------Icke-tillmötesgående 
      1 2 3 4 5 6 
 
Felaktigt------------------------------------------------------------------------------Korrekt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Klokt----------------------------------------------------------------------------------Oklokt 
      1 2 3 4 5 6 
 
Hindrande ---------------------------------------------------------------------------Tillåtande 
      1 2 3 4 5 6 
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Nedan kommer två frågor om vem du som svarat på enkäten är: 

3.  Ungefär hur många år har du jobbat inom äldreomsorgen? Kryssa i det alternativ som 

bäst passar in på dig.  

☐ 0 – 5 år 
☐ 6 – 10 år 
☐ 11 – 15 år 
☐ 16 – 20 år 
☐ 21+ år 
 

4. Har du slutfört undersköterskeutbildning? (Med undersköterskeutbildning menas 

minst 1,5 år studier på Komvux, yrkeshögskola eller gymnasieexamen med inriktning 

mot vård och omsorg). 

☐ Ja                           

☐ Nej   

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Jerry och Tobias 
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Bilaga 3 – Etisk egengranskning 
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Bilaga 4 – Inre kongruensanalyser 
 
Tabell 8: Korrelation (Pearson´s r) av indikatorer för grad och frekvens av situation för 

samtliga vinjetter 

 
 
 
Tabell 9: Korrelation (Pearson´s r) av indikatorer för subjektiv norm för samtliga vinjetter 

 
 
 

  V1 F2 V2 F2 V3 F2 
V1 F1   
   Pearsons Correlation .230 
   Sig. (2-tailed) .075 
   N  61 
V2 F1 
   Pearsons Correlation  .510** 
   Sig. (2-tailed)  .000 
   N   62 
V3 F1 
   Pearsons Correlation   .538** 
   Sig. (2-tailed)   .000 
   N    60 
Fråga 1: Hur ofta en liknande situation inträffar. 
Fråga 2: Sannolikheten att en liknande situation inträffar. 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

  V1 F4 V2 F4 V3 F4 
 
V1 F3 
   Pearsons Correlation .648** 
   Sig. (2-tailed) .000 
   N  61 
V2 F3 
   Pearsons Correlation  .602** 
   Sig. (2-tailed)  .000 
   N   62 
V3 F3 
   Pearsons Correlation   .474** 
   Sig. (2-tailed)   .000 
   N    61 
Fråga 3: Sannolikhet att kollegorna hade agerat på samma sätt. 
Fråga 4: Hur ofta kollegorna agerar på samma sätt. 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Tabell 10: Korrelation (Pearson´s r) av indikatorer för intention till agerande för samtliga 

vinjetter 

 
 
 
Tabell 11: Reliabilitetsstatistik genom Cronbach´s alpha mellan samtliga indikatorer för 

attityder för respektive vinjett 

 

 
 
Tabell 12: ”Item total statistics” genom Cronbach´s alpha mellan samtliga indikatorer för 

attityder för vinjett 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  V1 F6 V2 F6 V3 F6 
V1 F5 
   Pearson Correlation .767** 
   Sig. (2-tailed) .000 
   N  61 
V2 F5 
   Pearson Correlation  .667** 
   Sig. (2-tailed)  .000 
   N   61 
V3 F5 
   Pearson Correlation   .579** 
   Sig. (2-tailed)   .000 
   N    59 
Fråga 5: Sannolikhet att du hade agerat på samma sätt. 
Fråga 6: Vilken utsträckning motsvarar handlandet ditt handlande. 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Vinjett Cronbach’s Alpha N 
1 .834  7 
2 .900  7 
3 .834  7 
 

    Scale mean Scale  Corrected Cronbach’s 
    If item Variance item alpha if 
    Deleted if item total deleted 
     correlation  
Respektlöst – Respektfullt   18.93 47.531 .733 .789 
Oprofessionellt – Professionellt  19.26 47.697 .717 .791 
Ansvarslöst – Ansvarsfullt   19.16 47.064 .680 .796 
Icke-tillmötesgående – Tillmötesgående  19.18 53.504 .381 .843 
Felaktigt – Korrekt   19.21 44.669 .797 .775 
Oklokt – Klokt   19.47 48.539 .600 .809 
Hindrande – Tillåtande   19.11 57.489 .230 .863 
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Tabell 13: ”Item total statistics” genom Cronbach´s alpha mellan samtliga indikatorer för 

attityder för vinjett 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14: ”Item total statistics” genom Cronbach´s alpha mellan samtliga indikatorer för 

attityder för vinjett 3 

 

 

 
  

    Scale mean Scale  Corrected Cronbach’s 
    If item Variance item alpha if 
    Deleted if item total deleted 
     correlation  
Respektlöst – Respektfullt   20.68 47.677 .842 .868 
Oprofessionellt – Professionellt  20.79 50.353 .779 .877 
Ansvarslöst – Ansvarsfullt   20.66 55.065 .637 .893 
Icke-tillmötesgående – Tillmötesgående  20.91 51.937 .727 .883 
Felaktigt – Korrekt   20.89 48.316 .829 .870 
Oklokt – Klokt   20.89 58.352 .430 .913 
Hindrande – Tillåtande.   21.00 51.055 .699 .886 
 

    Scale mean Scale  Corrected Cronbach’s 
    If item Variance item alpha if 
    Deleted if item total deleted 
     correlation  
Respektlöst – Respektfullt   23.60 40.578 .769 .778 
Oprofessionellt – Professionellt  23.44 42.510 .795 .778 
Ansvarslöst – Ansvarsfullt   23.49 48.143 .510 .822 
Icke-tillmötesgående – Tillmötesgående  24.11 46.729 .370 .853 
Felaktigt – Korrekt   23.69 45.366 .668 .799 
Oklokt – Klokt   23.60 45.911 .593 .809 
Hindrande – Tillåtande.   23.67 47.817 .461 .830 
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Bilaga 5 – Korrelationsanalyser mellan komponenter i TRA 
 
Tabell 15: Korrelation (Pearson´s r) mellan alla komponenter i TRA för samtliga vinjetter 

   Attityder Subjektiv Intentioner 
   norm 
Vinjett 1 
Pearsons korrelation 
   Attityder  1.000 .458** .619**  
   Subjektiv norm .458** 1.000 .834** 
   Intentioner  .619** .834** 1.000 
Sig. (2-tailed) 
   Attityder  - .000 .000 
   Subjektiv norm .000 - .000 
   Intentioner  .000 .000 - 
Vinjett 2 
Pearsons korrelation 
   Attityder  1.000 .452** .595** 
   Subjektiv norm .452** 1.000 .753** 
   Intentioner  .595** .753** 1.000 
Sig. (2-tailed) 
   Attityd  - .000 .000 
   Subjektiv norm .000 - .000 
   Intentioner  .000 .000 - 
Vinjett 3 
Pearsons korrelation 
   Attityder  1.000 .264* .461** 
   Subjektiv norm .264* 1.000 .792** 
   Intentioner  .461** .792** 1.00 
Sig. (2-tailed) 
   Attityder  - .041 .000 
   Subjektiv norm .041 - .000 
   Intentioner  .000 .000 - 
Not: På grund av bortfall av data kan urvalsstorleken vara mindre än 
n=62 för enstaka analyser. 
 
*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-tailed). 
**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-tailed) 


