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Förord 
 

Denna magisteruppsats har genomförts under våren 2013 som den avslutande delen 
i Magisterutbildningen Kvalitets- och Ledarskapsutveckling vid Institutionen för teknik 
och hållbar utveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. Studien utfördes vid 
Hemtjänsten i Eskilstuna kommun som arbetar med utveckling och införande av 
processabete i samband med ett integrerat ledningssystem (ILS). Syftet berörde 
medarbetares attityder till denna förändring och deras användning av processkartor 
och dokument i ledningssystemet. 
 

Det finns många som vi vill tacka men först och främst vill vi tacka medarbetarna 
inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun, utan ert samarbete hade vi inte kunnat 
utföra studien. 
 

Vi vill även tacka vår handledare Roland Harnesk som under arbetets gång har gett 
oss snabb återkoppling och konstruktiv kritik. Kristina Emanuelsson, utvecklare inom 
utförarverksamheten, som har ställt upp med ingående information och 
bakgrundsfakta om ledningssystemet. Marie Holmberg hemtjänstens områdeschef 
för att ge oss möjlighet att utföra studien inom Hemtjänsten. Dem som korrekturläste 
under arbetets gång och gav goda råd och inte minst alla de andra inom Eskilstuna 
kommun som möjliggjorde studien på ett eller annat sätt. 
 
Speciellt tacksamma är vi för vår kontaktperson inom Hemtjänsten i Eskilstuna 
kommun, Sara Edström, kvalitetsstödjare. Hon har lagt ner många timmars arbete för 
att hjälpa oss att förbereda och koordinera studien samtidigt som hon har varit 
tillgänglig för oss genom hela processen. Tack för det! 
 
Sist men inte minst tackar vi våra familjer som har visat tålamod och förståelse under 
denna intensiva period och gett oss möjlighet att lägga tid på våra studier. 
 

Söderhamn & Kungsör, maj 2013.                
                 
Ingibjörg Ferraú Ólafsdóttir & Viktoria Sigtryggsdóttir                                
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Sammanfattning 
 

 

En fallstudie gjordes bland medarbetare inom Hemtjänsten i Eskilstuna 

kommun. Syftet med studien är att erhålla förklaring och förståelse för 

medarbetares användning och attityder till de processkartor och dokument som 

ingår i det integrerade ledningssystemet (ILS) samt den förändring som 

införandet av dem innebär inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun. Syftet är 

även att erhålla förklaring och förståelse om medarbetarattityders påverkan på 

införandet av ILS genom att utgå ifrån teorier om attitydkonstruktioner.     

 

Studien utfördes med en metodkombination av enkäter och intervjuer bland 

medarbetare inom HEK. Drygt 14% av alla medarbetare inom HEK deltog i 

studien varav 59st svarade på enkäter och tre intervjuades. Resultatet 

indikerade att många medarbetare visste när de skulle använda ILS även om 

inte alla hade börjat använda det ännu. Medarbetare var eniga om att ILS hade 

många fördelar och de hade allmänt positiva attityder till ILS. Deras attityder 

analyserades utifrån attitydkonstruktionerna beredskap för förändring (BFF), 

åtagande för förändring (ÅFF), öppenhet för förändring (ÖFF) och cynism mot 

organisationsförändring (CMO).  

 

Slutsatserna var att attityder bland medarbetare inom HEK inte borde utgöra ett 

hinder för ett framgångsrikt införande av ILS. Införandet av ILS anses därför inte 

kräva drastiska attitydförändringar bland medarbetare för att möjliggöra dess 

framgång. 

 

 

Nyckelord:  Attityder, attitydkonstruktioner, ledningssystem, medarbetare, 

metodkombination 
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Summary in English 
 
 

A case study was carried out among home care employees in Eskilstuna 

municipality. The purpose of the study was to provide explanations and 

understanding regarding the employee’s usage of and attitudes towards an 

integrated management system (ILS), and it´s implementation, within the home 

care section of Eskilstuna municipality. The purpose was also to provide 

explanations and understanding about the impact of these attitudes based on 

theories on attitudinal constructs.  

 

The study was conducted with a combination of methods. Approximately 14% of 

the home care employees participated in the study, 59 of them in a survey and 

three participated in interviews. The results indicated that many employees 

knew when to use ILS even though the usage did not seem to be extensive 

among them. The employees were in agreement that ILS had many benefits 

and their attitudes on ILS were mainly positive. The analysis of attitudes was 

based on the following attitudinal constructs theories: readiness for change, 

commitment to change, openness to change and cynicism about organizational 

change.  

  

The conclusions were that the attitudes held by the home care employees 

should not be a barrier to a successful implementation of ILS. The 

implementation of ILS does therefore not seem to require drastic changes in 

attitudes among employees in order to enable it´s success. 

 

 

 Keywords: Attitudes, attitudinal construct, employees, management system, 

mixed methods.  
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Förkortningar och definitioner 
 

Förkortningar: 
APT=Arbetsplatsträff 
HEK=Hemtjänsten i Eskilstuna kommun, exklusive de delar av hemtjänsten som 
finns under Torshälla stadsförvaltning. 
ILS = Integrerat ledningssystem, kallas även för ledningssystemet 
VF= Vuxenförvaltningen (i Eskilstuna kommun)   
 
Förkortningar för attitydkonstruktioner: 
BFF= Beredskap för förändring (readiness for change) 
CMO = Cynism mot organisationsförändring (cynicism about organizational change) 
ÅFF= Åtagande för förändring (commitment to change) 
ÖFF = Öppenhet för förändringar (openness to change) 
 
Definitioner av begrepp: 
Attityder = En känslomässig inställning som består av kunskap, känsla och 
handlingsberedskap (Sörqvist, 2012). Kunskapen baseras på egna erfarenheter och 
det personen hört eller läst. Känslorna påverkar hur han/hon förhåller sig till olika 
omständigheter. Tillsammans leder kunskap och känslor till en benägenhet att 
reagera på ett visst sätt (a.a.). 
 
Attitydkonstruktioner = En samling av attityder som indikerar individens 
övergripande positiva eller negativa omdöme om en specifik organisationsförändring. 
Attityderna är kognitiva föregångare, det vill säga tankar och åsikter, som påverkar 
individens motstånd eller stöd för en förändring (Choi, 2011). 
 

Beredskap för förändring (BFF) = Den utsträckning av positiva åsikter som 
medarbetare har om behovet av en organisationsförändring. Samt i vilken omfattning 
medarbetarna tror att förändringarna kommer att ha positiva konsekvenser för dem 
själva och hela organisationen (Kwahk & Kim, 2008). 
 
Brukare = Kan ersättas med begreppen kund eller medborgare (Lindström, 2008). 
Brukare i denna studie är de kunder som Hemtjänsten i Eskilstuna kommun skapar 
värde för (Bergman & Klefsjö, 2010), det vill säga de äldre personer som mottar hjälp 
och stöd så att de kan bo kvar i sin ordinarie bostad och leva ett så normalt och 
självständigt liv som möjligt (Eskilstuna kommun, u.å.b).    
 
Cynism mot organisationsförändring (CMO) = En pessimistisk åsikt om 
förändringsarbetes framgång eftersom de ansvariga anses vara inkompetenta 
och/eller omotiverade (Wanous, Reichers och Austin, 2000). 
 
Integrerat ledningssystem (ILS) = En integrering av olika strategiska områden i ett 
enda ledningssystem för att skapa helhetssyn i och effektivisering i syfte att 
underlätta styrning och samverkan mellan olika strategiska områden (Kinnunen, 
2011). Betydelsen av ILS för medarbetarna är processkartor och dokumenten som är 
ihopkopplade på internportalen (personlig kommunikation, S. Edström, 5 mars, 
2013). 
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Införande av ILS = Arbetet från och med att huvudprocesser identifieras och 
kartläggs tills medarbetare arbetar enligt processerna med dokumentbanken som 
stöd (Edström, Pettersson & Jernvald, 2012). 
 

Internportal = Intranät inom Eskilstuna kommun. 
 

Kvalitet = Produktens/tjänstens förmåga att tillfredsställa och helst överträffa 
kundens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2010). 
 
Ledningssystem = "system för att fastställa principer för ledning av verksamheten" 
(SOSFS 2011:9, kap 2.,1§). 
 
Ledningssystemet = I enkäter och intervjuer användes ordet som motsvarighet till 
processkartorna inne på internportalen, där dokument med rutiner och instruktioner 
är kopplade till de arbetsmoment som medarbetare ska utföra. 
 
Medarbetare inom HEK = De som arbetar med allmän hemtjänst för 65 år och äldre 
(dvs inte i administration eller andra tjänster) för att tillgodose de med hjälp och stöd 
så att de kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär bland 
annat personlig omvårdnad (personlig hygien, äta/dricka, klä sig), olika hälso och 
sjukvårdsinsatser så som medicingivning, städning, tvätt och annat stöd i det dagliga 
livet. 
 

Motstånd = ”frigjord mental energi uttryckt i ett äkta engagemang mot en bestämd 
process” (Ahrenfelt, 2001 s.21-22). 
 
Processer = En “serie aktiviteter som främjar ett bestämt 
ändamål eller ett avsett resultat” (SOSFS 2011:9, 2 kap.,1 §) eller “ett nätverk av 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2010 s. 44). 
 
Åtagande för förändring (ÅFF) = Ett tankesätt som förbinder en person till att göra 
det som anses krävas för att ett förändringsinitiativ ska lyckas (Herscovitch och 
Meyer, 2002). Beteendet kan kopplas till tre olika komponenter av ÅFF 1) 
känslomässigt åtagande (affective commitment), 2) åtagande för varaktighet 
(continuance commitment) och 3) normativt åtagande (normative commitment) 
(Meyer & Allen, 1991; Herscovitch & Meyer, 2002; Meyer, Srivas, Lal & Topolnytsky, 
2007). 
 
Öppenhet för förändringar (ÖFF) = En vilja till att stödja förändringen och en positiv 
känsla inför de konsekvenser som förändringen kommer att ha (Devos, Buelens & 
Bouckenooghe, 2007). 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

      1.1.1 Kvalitetsutveckling. Sverige är beroende av att organisationer 

vidareutvecklar sina verksamheter för att lönsamheten ska förbättras inom 
vinstdrivande företag och att offentliga organisationer skall möta ökade krav på 
service till medborgarna enligt Lindströms (2008) rapport om kvalitet. Generellt 
förväntas verksamheterna visa bättre resultat samtidigt som resurserna minskar 
(Bergman & Klefsjö, 2010; Lindström, 2008). 
 

Kvalitetsutveckling är enligt Bergman & Klefsjö (2010) en av grundstenarna för högre 
produktivitet av produkter eller tjänster, lönsamhet samt kvalitet till kunderna. De 
anser kvalitet vara produktens eller tjänstens förmåga att tillfredsställa och helst 
överträffa kundernas behov och förväntningar. Kvalitet är därmed en 
helhetsbedömning av den erfarenhet som kunder har av en produkt eller tjänst och 
organisationen som tillverkar den, i stället för en ren produktegenskap (a.a.). 
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete kan utgå ifrån arbete med processer. Verksamhetens 
processer består av en huvudprocess som skapar värde för kunderna (Sörqvist, 
2012). Stödprocesser ser till att huvudprocesserna fungerar så bra som möjligt utan 
att vara väsentliga för verksamheten och ledningsprocesser som är de aktiviteter 
som styr och koordinerar både huvud- och stödprocesserna (Ljungberg & Larsson, 
2011). Processer kan definieras som en “serie aktiviteter som främjar ett bestämt 
ändamål eller ett avsett resultat” (SOSFS 2011:9, 2 kap.1§) eller som “ett nätverk av 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2010 s. 44). 
 
Målet med processen är att tillfredsställa kunderna med det slutresultat som 
produceras och samtidigt använda så litet resurser som möjligt (Bergman & Klefsjö, 
2010; Ljungberg & Larsson, 2011). Arbete med processer innebär enligt Ljungberg & 
Larsson (2011) att: 

 Organisationens processer identifieras och kartläggs. 

 Processer analyseras och förbättras. 

 Ansvar för processerna fastställs. 

 Relevanta mätsystem etableras för att styra, utveckla och ständigt 
förbättra processerna. 

 
Antonsson, Sjöström och Östlund (2011) konstaterar att införande av ett systematiskt 
arbete för kvalitet motiveras till en stor del av kundernas krav, till exempel genom att 
stora företag ställer krav på sina leverantörer som i sin tur ställer krav på sina 
underleverantörer. Enligt Lindström (2008) har tusentals privata och offentliga 
organisationer i Sverige påbörjat ett kvalitetsarbete, antingen genom att införa ett 
standardiserat kvalitetssystem, t.ex. ISO 9001 som beskriver hur olika aktiviteter ska 
bedrivas inom verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2010), eller genom ett eget, 
specialanpassat kvalitetsarbete som utformas för den aktuella verksamheten 
(Lindström, 2008). 
 

 1.1.2 Ledningssystem. Antonsson et al. (2011) menar att ledningssystem 
kan införas för att kvalitetsutvecklingen ska bli systematisk. Det skapar struktur i 
dokumentation, rutiner och processer så att verksamhetens prestanda ökar samt att 
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lagar och regler följs (Antonsson et al., 2011). De påpekar att ledningssystem är 
processinriktade och att de processer, som ska förbättra verksamhetens prestanda, 
struktureras för att ständigt utveckla och förbättra arbetssätt, metoder och rutiner. I 
slutändan leder det till bättre produkter och tjänster. Ledningssystemet säkerställer 
att det finns fungerande processer för att leda verksamheten men de ställer inte 
detaljerade krav på vilka metoder, modeller och värden används. Dessa krav 
kommer istället ifrån de interna eller externa lagar och förordningar som 
verksamheten följer (a.a.). 
 

Offentliga verksamheter kan stå inför yttre krav för att säkerställa att deras tjänster 
ständigt utvecklas för att ge medborgare eller brukare bästa möjliga service till lägsta 
möjliga kostnad. Detta gäller bland annat vårdgivare som arbetar inom hälso- och 
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt lagen om stöd och service 
(LSS) (Socialstyrelsen, u.å.) där Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
Inom dessa föreskrifter och allmänna råd definierar Socialstyrelsen ledningssystem 
som ett "system för att fastställa principer för ledning av verksamheten" (SOSFS 
2011:9, kap 2., 1§). Fokus ligger på att ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas 
med hjälp av processer och rutiner samt att riskanalys, egenkontroll och hantering av 
avvikelser ska ge grunden för ett systematiskt förbättringsarbete (SOSFS 2011:9). 
Detta innebär att vårdgivarna måste kartlägga de krav och mål de har för att 
fastställa de processer och rutiner som arbetet ska bedrivas utifrån (a.a.). 
 
Det kan som sagt ibland finnas yttre krav på att ledningssystem ska finnas i en 
verksamhet men enligt Antonsson et al. (2011) brukar kraven inte vara på att 
verksamheter ska integrera sina ledningssystem. De menar att verksamheterna 
själva väljer det för att få en helhetssyn över verksamheten och dess mål, samt för att 
ha ett system som bygger på samma ledningsprinciper, oavsett vilket område inom 
verksamheten det handlar om. Ett integrerat ledningssystem minskar risken för 
konflikter som kan uppkomma mellan olika ledningssystem. Det kan underlätta att 
medarbetare hittar all information och arbetsbeskrivningar på ett och samma ställe, 
samt minska dubbelarbete och administrativ börda jämfört med flera parallella 
system (a.a.). 
 
     1.1.3 Integrerat ledningssystem i Eskilstuna kommun. Inom Eskilstuna 
kommun utvecklas nya arbetssätt genom teknik och metoder för att förenkla 
administrationen och utveckla verksamhetsprocesserna. Arbetet bygger på ett 
process- och helhetstänkande där fokus ligger på att skapa resultat och värde för 
kommunens invånare, brukare och kunder genom att systematiskt planera, utföra, 
följa upp och förbättra verksamheten (Eskilstuna kommun, 2011). 
 

Kommunens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion där medarbetarna 
har en nyckelroll. Det är medarbetarna som utför och förmedlar tjänsten i mötet med 
kunder och brukare, de måste därför känna till de mål som ska uppnås, bidra med 
sin kompetens och sina idéer samt medverka aktivt i utvecklingen (Eskilstuna 
kommun, 2011). 
 
I början av 2009 togs beslut inom Vuxenförvaltningen (VF) i Eskilstuna kommun om 
att påbörja arbetet med ett integrerat ledningssystem (ILS) (personlig 
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kommunikation, K. Emanuelsson & S. Edström, 23 jan 2013). Målet med ILS var att 
säkerställa att: 

 Förvaltningen uppfyller de lagstiftningar och krav som ställs på 
verksamheterna. 

 Systematisera arbetet genom standardiserade dokument och rutiner. 

 Säkerställa att personalen får rätt stöd i sitt dagliga arbete. 

 Säkerställa att brukare får kvalitetssäkrad vård och omsorg (personlig 
kommunikation, K. Emanuelsson, 3 maj 2013). 

 
Hemtjänsten i Eskilstuna kommun (HEK) var bland de första områdena inom VF som 
påbörjade utveckling och införande av ILS processkartor och dokument redan 2010 
(Personlig kommunikation, K. Emanuelsson & S. Edström, 23 jan 2013). Detta 
gjordes genom att utbilda medarbetare, identifiera och kartlägga huvudprocesserna 
samt att ta fram en digitaliserad dokumentbank med standardiserade rutiner och 
checklistor inne på internportalen, Eskilstunas intranät (Edström et.al, 2012). 
Införande av en digitaliserad dokumentbank säkerställer att medarbetare alltid får 
den aktuella versionen av till exempel rutiner och checklistor, som leder till att de 
arbetar efter gällande lagstiftning och att brukarna får rätt vård (personlig 
kommunikation, K. Emanuelsson, 3 maj 2013). 
 

De kartlagda processerna publicerades för medarbetare i oktober 2012 på 
internportalen, tillsammans med dokumentbanken. Målet är att införandet ska vara 
klart under hösten 2013, genom att medarbetare arbetar enligt processerna med 
dokumentbanken som stöd (Edström, Pettersson & Jernvald, 2012). 
 

1.1.4 Medarbetares attityder till förändringar. Medarbetare kan reagera på 
olika sätt inför en förändring beroende på hur situationen tolkas av individen 
(Ahrenfelt, 2001; Angelöw, 2010). Reaktioner bland medarbetare kan ha en verkan 
på själva förändringen och kan vara en avgörande faktor för att den lyckas eller inte 
(Ahrenfelt, 2001; Cunningham, 2007, French & Bell, 1999; Sandholm, 2008; Sörqvist, 
2012).  
 

De förändringar som kvalitetsutveckling innebär kan enligt Sörqvist (2012) kräva nya 
kunskaper och en förändring av medarbetarnas attityder. Han framhåller vikten av att 
införandet av förändringar sker på rätt sätt eftersom verksamheters starka fokus på 
tekniska lösningar, som negligerar medarbetarnas attityder, är en vanlig orsak till att 
förbättringar misslyckas eller blir mindre framgångsrika än planerat. 
 
Sörqvist (2012) definierar attityder som en känslomässig inställning som består av 
kunskap, känsla och handlingsberedskap. Medarbetares attityder till förändringarna 
har en central betydelse eftersom de kan styra deras reaktioner (Brooks, 2006; 
Sörqvist, 2012). Medarbetares reaktioner anses vara en kritisk faktor som påverkar 
införandets framgång (Ahrenfelt, 2001; Cunningham, 2007; French & Bell, 1999; 
Sandholm, 2008; Sörqvist, 2012). Enligt Choi (2011) kan attitydkonstruktioner 
redogöra för en sammanställning av medarbetares attityder inför 
organisationsförändringar. Han påpekar att de anses kunna ge en indikation om 
medarbetare kommer att reagera med att visa stöd eller motstånd mot förändringen. 
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1.2 Problemformulering 

Offentliga verksamheter ställs inför krav att vidareutveckla sina verksamheter genom 
att arbeta aktivt med bland annat utveckling av kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2010; 
Lindström, 2008). Genom införande av ledningssystem kan kvalitetsarbetet 
struktureras för att säkerställa att regler och lagar följs (Antonsson et al., 2011). En 
integrering av verksamhetens olika ledningssystem kan bidra med en helhetssyn 
som minskar risken för dubbelarbete och konflikter mellan olika ledningssystem 
(a.a.). 
 

Arbetet med att införa ett integrerat ledningssystem påbörjades 2009 inom 
Vuxenförvaltningen (VF) i Eskilstuna kommun (personlig kommunikation, K. 
Emanuelsson & S. Edström, 23 jan 2013). Hemtjänsten har redan publicerat 
kartlagda processer och standardiserade dokument för medarbetarna som ska kunna 
dra nytta av dem i sitt arbete (Edström, Pettersson & Jernvald, 2012). 
 
Enligt Sörqvist (2012) kan kvalitetsutveckling innebära förändringar som kräver både 
nya kunskaper och attityder bland medarbetare. De attityder som medarbetare har till 
förändringar är av central betydelse för deras framgång (Brooks, 2006; Sörqvist, 
2012). Medarbetare som har positiva attityder till förändringarna kommer hellre att 
samarbeta och se till att de lyckas, men negativa attityder kan innebära att 
medarbetare inte  
 

Inom HEK är det medarbetarna som utför och förmedlar tjänsten i mötet med brukare 
(Eskilstuna kommun, 2011). De och deras attityder är därför en viktig länk i 
utvecklingen som har en direkt påverkan på brukarna och deras möjligheter att få 
kvalitetssäkrad vård och omsorg. Det är därför av intresse att undersöka 
medarbetarnas attityder till ILS och dess införande eftersom det kan indikera vilka 
reaktioner de har eller kommer att ha under införandet av ILS. Dessa reaktioner kan 
innebära att de visar till exempel stöd eller motstånd mot införandet som i sin tur kan 
påverka förutsättningarna för att införandet blir framgångsrikt och att målet med ILS 
uppfylls. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att erhålla förklaring och förståelse för medarbetares 
användning och attityder till de processkartor och dokument som ingår i det 
integrerade ledningssystemet (ILS) samt den förändring som införandet av dem 
innebär inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun. Syftet är även att erhålla förklaring 
och förståelse om medarbetarattityders påverkan på införandet av ILS genom att 
utgå ifrån teorier om attitydkonstruktioner. 
                                               

Frågeställningar: 
1. Hur beskriver medarbetarna sin användning av ILS? 

2. Vilka fördelar beskriver medarbetare med ILS och dess införande? 

3. Vilka nackdelar beskriver medarbetare med ILS och dess införande? 

4. Vilka attityder har medarbetare till införandet av ILS utifrån 
attitydkonstruktionerna: beredskap för förändring (BFF), åtagande för 
förändring (ÅFF), öppenhet för förändring (ÖFF) och cynism mot 
organisationsförändring (CMO)? 

5. Hur kan medarbetarnas attityder påverka införandet av ILS? 
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1.4 Avgränsning 

Studien utfördes bland de medarbetare inom HEK som arbetar med allmän 
hemtjänst för 65 år och äldre. Det innebär bland annat personlig omvårdnad 
(personlig hygien, äta/dricka, klä sig), olika hälso och sjukvårdsinsatser så som 
medicingivning, städning, tvätt och annat stöd i det dagliga livet. 

 
 

2 METOD 
 

2.1 Vetenskaplig inriktning 

2.1.1 Positivism-hermeneutik. Inom forskningsmetodik finns grovt sett två 
huvudparadigmer, positivism och hermeneutik som kan påverka val av strategi 
(Wedin & Sandell 2004). Positivism står för precision och mätningar som är objektiva 
och kvantitativa, det vill säga statistiska datametoder för analys. Hermeneutiken står 
för kvalitativa metoder, förståelse och tolkning (a.a.). Studien förankras både i den 
positivistiska och den hermeneutiska vetenskapssynen eftersom metodkombination, 
det vill säga olika metoder ifrån båda ideal, används (Denscombe, 2009).   

 
Intervjuer anses traditionellt tillhöra hermeneutiken (Wedin & Sandell, 2004). Det gör 
de även i denna studie eftersom de bygger på medarbetarnas subjektiva 
uppfattningar och tolkningar runt införande och användning av ILS som tolkas av 
författarna. Enkäter kan däremot både utgå ifrån den hermeneutiska eller den 
positivistiska vetenskapssynen. Enkäter med öppna frågor där respondenter kan 
svara fritt anses enligt Wedin & Sandell (2004) tillhöra det hermeneutiska synsättet 
eftersom de kräver tolkning och förståelse när de analyseras. I denna studie 
användes strukturerade enkäter med bundna svar som innebar att respondenterna 
kunde välja ett eller flera av förbestämda svarsalternativ (Kylén, 2004). Detta ledde 
till att svaren kunde bearbetas med statistiska metoder och att enkätstudien 
klassificerades som positivistisk (Wedin & Sandell, 2004). 
 
        2.1.2 Deduktiv ansats. I en deduktiv ansats utforskas tidigare presenterad 
litteratur och teorier. Forskaren utgår ifrån teori, sätter fram en eller flera hypoteser 
utifrån den och observationerna styrs av dessa hypoteser. Genom empirisk 
datasamling kan forskaren samla stöd för hypotesen, rättfärdiga den eller förkasta 
om insamlad data inte stödjer hypotesen (Wedin & Sandell, 2004). 

 
I denna studie har författarna utgått ifrån en deduktiv ansats eftersom befintlig teori 
inom området har varit utgångspunkten för problemformulering och syfte, påverkat 
formulering av frågor och varit grunden för tolkning av resultatet. 
 

2.1.3 Mikro- och makronivå. Forskning inom organisationsutveckling kan 
utgå ifrån olika nivåer. De flesta studier har hittills fokuserat på makronivå där fokus 
är på organisationen, omgivningen och de strategier som används. Men under det 
senaste årtiondet har allt fler upptäckt den viktiga roll som individerna har inom 
organisationen och hur de påverkar organisationsutvecklingen (Devos, Buelens & 
Bouckenooghe, 2007). I forskning på mikronivå ligger fokusen på individer och 
grupper inom organisationen (Devos et al., 2007; Klein, Tosi & Cannella, 1999; 
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Wanberg & Banas, 2000). Denna studie utgår ifrån mikronivå eftersom fokusen ligger 
på medarbetarperspektivet eller de attityder medarbetare har. 

 
2.1.4 Förförståelse och värderingar. Denscombe (2004) menar att i grunden 

förväntas forskning ha en opartiskhet som inte bygger på egenintresse när det gäller 
resultaten. Men det är nu ett allmänt accepterat faktum att forskare som ska tolka 
samhällsfenomen och människor inte kan vara helt objektiva. Det är oundvikligt att 
undersökarens tolkning påverkas av dennes förståelse så som individuell erfarenhet, 
kultur, tradition och tidigare forskning enligt Denscombe (2004) och Wedin och 
Sandell (2004). De påpekar att i bästa fall kan undersökarens teoretiska kunskap 
inom fältet bidra till att tolkningen får ett större djup (a.a.). 

 
Författarna har under sina studier på Mittuniversitetet fått grundläggande kunskaper 
på avancerad nivå om organisations- och förändringsteorier som anses kunna bidra 
till relevant tolkning av resultat. Deras akademiska bakgrund ligger inom 
vetenskapsfälten psykologi och socialantropologi, vilka bidragit till intresset för 
människor samt mänskliga sammanhang, utveckling av och förändring inom 
organisationer. En av författarna har en make som arbetar inom Vuxenförvaltningen i 
Eskilstuna kommun, utan direkt relation till ILS. Ingen övrig koppling till HEK eller 
annan tidigare kunskap eller erfarenhet av varken HEK eller ILS finns som kan ha 
påverkat förförståelsen eller respondenternas svar. 
 
2.2 Undersökningsstrategi 

2.2.1 Fallstudie. I en fallstudie studeras en viss företeelse med en grupp 
forskningsmetoder och källor som utgår ifrån samma syfte (Bell, 2006). Målet är att 
på ett systematiskt sätt samla in information ifrån olika håll för att skapa en så 
fullständig bild som möjligt av det som undersöks. Observationer och intervjuer är de 
metoder som oftast kommer till användning men enligt Bell (2006) kan många andra 
metoder vara aktuella. De nackdelar som fallstudier har är risken för skeva resultat 
och att det oftast är omöjligt att få ett tillräckligt stort eller omfattande urval i en 
fallstudie för att det ska kunna generaliseras till hela populationen (Bell, 2006; 
Denscombe, 2009). 

 
Fallstudie ansågs passande för syftet eftersom den gav författarna möjligheten att 
studera ett fall, medarbetares attityder och användande av ILS inom HEK med olika 
och kompletterande metoder (Denscombe, 2009). 
 

     2.2.2 Metodkombination.  I forskning har det traditionsenligt funnits två 
huvudsakliga, polariserade synsätt (Denscombe, 2009). Dessa är kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Den kvantitativa är det naturvetenskapliga som kopplas oftast till 
positivism. Den skapar numeriska data som går att analysera med statistiska 
metoder och associeras med storskaliga studier, förutbestämd forskningsdesign, 
specifik fokus och anses ha en opartiskhet från forskaren, där data existerar 
oberoende av forskaren (a.a.). Helheten bryts ofta ner i delar som studeras var för 
sig för att få en förståelse för helheten (Wedin & Sandell, 2004).   
 
Kvalitativ forskning associeras däremot med hermeneutik. Den förknippas ofta med 
en helhetssyn, öppen forskningsdesign och mindre studier där den centrala 
analysenheten är ord och/eller bilder (Denscombe, 2009). Den kräver en inblandning 
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ifrån forskarens sida och det primära syftet att få en djupare förståelse för det 
studerade fenomenet (a.a.). Fallstudier bruka ha en kvalitativ inriktning men kan även 
innehålla kvantitativa inslag (Bell, 2006; Denscombe, 2009). 
 
På grund av den klyfta som har funnits mellan det kvantitativa och kvalitativa 
synsättet har en ny rörelse inom forskning som kallas Mixed Methods kommit 
fram (Johnsson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). Denscombe (2009) kallar detta för 
metodkombination som används här framöver.  
 
Begreppet metodkombination har definierats på många olika sätt. Det är generellt 
sett, ett förhållningssätt till kunskap som försöker beakta flera synvinklar, perspektiv, 
positioner och ställningstagande som inkluderar både de kvalitativa och kvantitativa 
synsätten (Johnsson et al., 2007). Efter att ha undersökt och analyserat 19 
alternativa betydelser av metodkombination ifrån ledande forskare inom området har 
Johnsson et al. (2007, s. 123) presenterat en allmän definition: “Metodkombination är 
den typ av forskning där en forskare, eller ett team av forskare kombinerar delar av 
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i syfte att få bredare och djupare 
förståelse och bekräftelse av problemet”. 
 
Johnsson et al. (2007) hävdar att metodkombination är ett av de tre stora synsätten 
tillsammans med kvantitativ och kvalitativ forskning. De anser klyftan mellan dessa 
två synsätt vara oproduktiv och att skillnaden mellan dessa positioner inte är lika 
logisk och distinkt som ofta föreslagit  i litteraturen. Metodkombination är därmed 
placerad mellan båda dessa extremer, med full respekt för den visdom som båda 
dessa synsätt har (a.a.).  
 
Rossman och Wilson (1985) (hämtat i Johnsson et al., 2007) identifierade tre 
anledningar för att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning.  

1. För att bekräfta eller styrka resultat genom triangulering, som söker 
överensstämmelse och bekräftelse av det som undersöks med resultat ifrån 
olika metoder som studerar samma fenomen.  

2. Möjliggöra eller att utveckla analys genom rikare data.  
3. Initiera nya sätt att tänka genom att värna om paradoxer som uppstår ifrån de 

två datakällorna. 
 
Sieber (1973) (hämtad i Johnsson et al., 2007) listade också några anledningar för 
att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning. Under dataanalysen kan till 
exempel kvantitativ data underlätta bedömningen av den kvalitativa datans 
generaliserbarhet och kasta ett nytt ljus på kvalitativa resultat. Alternativt kan 
kvalitativ data spela en viktig roll genom att tolka, klargöra, beskriva och validera 
kvantitativa resultat. 
 
En av nackdelarna med metodkombination är att den kan ta mer tid och ställa krav 
på bredare kunskap hos forskaren (Denscombe, 2009). Därför anser Teddlie och 
Tashakkori (2012) att antingen måste forskaren vara fullt behörig i hela spektrumet 
av forskningsmetoder och angreppssätt, eller att forskningen utförs av en grupp 
forskare med olika behörigheter. 
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Med metodkombinationen kan olika metoder komplettera varandra genom att 
resultaten ifrån en metod förstärker, förtydligar eller illustrerar resultatet ifrån en 
annan metod (Greene, Caracelli & Graham, 1989 i Johnsson et al., 2007). 
Denscombe (2009) säger även att metodkombinations fördelar är att en metods 
starka sidor kan utnyttjats utan att riskera kritik för dennas svaga sidor om den 
kompletteras av den andra metoden. 
 
I denna fallstudie användes en metodkombination där insamling av data gjordes 
genom strukturerade enkäter till medarbetare inom HEK och tre semi-strukturerade 
intervjuer. Interna dokument granskades och informella samtal ägde rum. Syftet med 
detta tillvägagångssätt var att få rikare data och därmed kunna utveckla analysen, för 
att på ett bättre sätt förklara och beskriva kvalitativa resultat ifrån intervjuerna samt 
att kasta ett nytt ljus på enkäternas kvantitativa resultat. Syftet med 
metodkombinationen utgick därmed ifrån Rossman & Wilsson (1985) andra punkt, att 
komplettera data med olika metoder, men inte att använda triangulering eller värna 
om paradoxer (hämtad i Johnsson et al., 2007). Detta ansågs vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt eftersom syftet krävde både den allmänna överblick som enkäterna 
och dokumentgranskningen kunde ge, samt ansågs det vara av värde för studiens 
resultat att få djupare beskrivningar av de åsikter, personliga berättelser och 
erfarenheter som kunde hämtas genom intervjuer och samtal.  
 
Metodkombination kan bygga på att både den kvalitativa sidan och den kvantitativa 
sidan är jämna eller att den andra är mer dominerande i studien (Johnsson et al., 
2007). I denna studie var den kvantitativa sidan mer omfattande och den kvalitativa 
sidan som endast bestod av tre intervjuer ansågs kunna komplettera de kvantitativa 
resultaten med en fördjupning av medarbetarnas egna tankar och åsikter. 
  
2.3 Genomförande och datainsamling 
Genomförande av studien och skrivande av uppsatsen gjordes under vecka 2 - 20, 
2013. Författarna bor på två olika orter så studien arbetades fram genom möten via 
telefon och Skype. Uppsatsen skrevs i ett Google dokument som båda hade tillgång 
till. En av författarna bor närmare Eskilstuna och på grund av kortare geografiskt 
avstånd, var hon den som hade direktkontakt med HEK både i samtal, genomförande 
av intervjuer samt utdelning av enkäter. 
 
Under studiens förberedelse hade en av författarna två möten med chef inom 
Vuxenförvaltningens Planering och strategi i Eskilstuna kommun och ett möte med 
utvecklare inom utförarverksamheten samt kvalitetsstödjare inom HEK. På dessa 
möten berättades om införande av ILS inom Vuxenförvaltningen och de kartlagda 
processerna som hade varit tillgängliga för medarbetarna i fyra månader, samt 
information om syftet med ILS. Detta väckte författarnas intresse för att undersöka 
hur långt införandet av ILS hade kommit, det vill säga om medarbetare hade börja 
använda processerna på internportalen och i så fall på vilket sätt. Intresse fanns 
även för vilka attityder medarbetare hade till ILS under införandet och hur dessa 
attityder eventuellt kunde påverka införandet. 
 
Ett preliminärt syfte framställdes utifrån författarnas intresse för ämnet och 
kommunikation med kvalitetsstödjare och områdeschef inom HEK om vilken 
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återkoppling de önskade angående ILS. Genom fortsatt litteraturstudie och 
granskning av interna rapporter utformades studiens syfte och frågeställningar. 
                 

 2.3.1 Litteratur. Enligt Bell (2006) bör varje studie bygga på vad andra 
forskare utforskat och skrivit om ämnet. Hon påpekar att granskning av litteratur bör 
ske i ett tidigt skede eftersom den ger uppslag till tillvägagångssätt och lägger en 
teoretisk grund för analys och tolkning av materialet. I enlighet med denna anvisning 
påbörjades en litteratursökning tidigt för att förbereda studien och bestämma vilken 
inriktning den skulle ta. Forskning söktes om medarbetares attityder i 
förändringsarbete och allmänt om kvalitetsarbete, ledningssystem och förändringar 
inom organisationer. 
 
Litteratursökning utfördes på sökmotorerna: Google Scholar och biblioteks databaser 
inom Mittuniversitetet (MIUN) och Mälardalens högskola (MDH). De sökord som 
användes var: organizational change, employee attitude, organisationsförändringar, 
ledningssystem, integrerade ledningssystem, medarbetare, kvalitetsutveckling, 
employee attitudes about change, readiness for change, commitment to change, 
openness to change och cynicism about organizational change. Sökorden för 
metoddelen var: enkät, intervju, intervjuteknik, forskningsmetodik. 
 
Fler referenser hittades genom snöbollsurval. Vid snöbollsurval anses 
urvalsprocessen likna en växande snöboll, där urvalet växer i takt med att nya 
respondenter eller som i det här fallet, källor refererade till andra relevanta artiklar 
eller böcker inom ämnet som även granskades (Denscombes, 2004). Dessa källor 
kunde bland annat vara primärkällor som till exempel ursprunglig forskning som 
fortfarande ansågs vara aktuell. Litteraturgranskningen genomfördes löpande före 
och under studien och vid skrivning av uppsatsen. 
 

      2.3.2 Urval. Urvalet bör väljas med en uttänkt metod för att undvika 
slumpmässiga och systematiska fel och på så vis göra det representativt som ger 
forskaren möjlighet att generalisera resultatet till populationen (Wedin & Sandell, 
2004). 

 
Respondenter för enkäten och intervjuerna var medarbetare inom HEK. Inom HEK 
finns 433 medarbetare som utför insatser till brukare, varav 341 är undersköterskor 
och 92 vårdbiträden. De flesta medarbetare är i åldern 40-49 år (28,1%) eller 56+ 
(25%) (se bilaga F.) (personlig kommunikation, M. Holmberg, 22 april 2013). 

 
Som respondenter för enkätstudien valdes 5 av 23 hemtjänstgrupper med 76st 
medarbetare. I enkätstudien blev ett bortfall på 17st medarbetare (22,4%) på grund 
av att medarbetare inte var på plats eller inte ville svara. Det innebar att 59st eller 
13,6% av alla medarbetare inom HEK svarade på enkäterna.  
 
Respondenter valdes genom att kvalitetsstödjare inom HEK skickade e-post till 
enhetschefer i alla hemtjänstgrupper inom HEK för att ge dem som hade 
arbetsplatsträff (APT) under vecka åtta till tio möjlighet att delta i studien. Dessa 
veckor valdes utifrån författarnas arbetsschema för studien. Nio grupper anmäldes, 
av dessa deltog åtta grupper antingen i enkätstudien eller intervjuer. De fem grupper 
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som hade APT dagarna 20-26 februari valdes som respondenter i enkätdelen. Tre 
medarbetare valdes för att delta i intervjuer från de övriga tre grupperna. 

 
För intervjuerna nominerades systematiskt en medarbetare i varje grupp utifrån en 
viss arbetstid och dag. Varje enhetschef fick instruktioner om att välja den tionde 
medarbetaren på den utvalda dagens arbetslista för att erbjuda den att delta i 
intervju. Om medarbetarna var färre än tio räknade enhetschefen ner och började om 
från början tills han/hon kom upp till tio. I ett fall togs den 11:e eftersom den 10:e inte 
arbetade på den förbestämda tiden (klockan 13.00). I ett annat fall blev den 10:e 
sjuk, den 11:e arbetade inte kl. 13:00 och därmed fick 12:e medarbetaren inbjudan 
att delta. Alla tackade ja till att delta i intervjun. 
 
Intervjurespondenterna var kvinnor och två av dessa hade läst till undersköterska. En 
av dem började arbeta hos Eskilstuna kommun 2010. De andra två hade arbetat i 
kommunen i tio år eller mer. Deras dagliga arbete består av allmän hemtjänst för 65 
år och äldre som innebär bland annat sårvård, sanering, städning, handling och 
annan personlig omvårdnad. 
 

2.3.3 Frågeformulering. Formulering av frågor för både enkät, intervjuguide 
(se bilagor A & B) inspirerades av befintlig litteratur och tidigare forskning. Författare 
var noga med att inte fråga ledande frågor, fråga en fråga i taget och vara försiktiga 
med outtalade förutsättningar och värderingar i både enkät och intervjuer enligt Bells 
(2006) rekommendationer. 
 
Interna dokument och rapporter ifrån Eskilstuna kommun granskades för att öka 
förståelse och förbereda frågeformulering. En av författarna hade några samtal med 
kvalitetsstödjare inom HEK för att öka förståelsen för ledningssystemets och 
processernas betydelse samt hur detta användes praktiskt av medarbetare inom 
HEK. Kvalitetsstödjaren läste ett utkast av ett preliminärt frågeformulär och gav 
förslag på förbättringar och förtydligande av de frågeställningar och påståenden som 
användes så att de skulle innehålla samma begrepp och ord som användes vid 
interna utbildningar. 

 
2.3.4 Förstudie. Enligt Bell (2006) bör alla instrument för datainsamling 

utprovas för att se hur lång tid det kan ta att svara, se om alla frågor och instruktioner 
är klara och begripliga samt för att ta bort det som inte ger användbar information. En 
förstudie kan ge idéer om vilka frågor passar för studiens syfte och/eller ge nya idéer 
som forskaren tidigare inte hade tänkt på. Bell (2006) påpekar även att det är viktigt 
att enkäter prövas och då helst på samma typ av personer som urvalet består av. 
 
För att prova det preliminära frågeformulär som utformats och få återkoppling ifrån 
medarbetare gjordes en kort förstudie. Kvalitetsstödjare inom HEK fick den uppgift att 
välja tre medarbetare inom HEK som träffade en av författarna den 6 februari 2013. 
En kunde inte vara med på grund av sjukdom så endast två medarbetare deltog. 
 
Förstudien tog en timme där författaren satt ostört tillsammans med de två 
medarbetarna i ett mötesrum i HEK´s lokaler. Medarbetarna svarade på det 
preliminära frågeformuläret och författaren tog tiden, utan att medarbetare såg till för 
att de inte skulle känna sig pressade och eventuellt svara snabbare. Författaren gick 
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sedan igenom en lista av frågor (se bilaga C.) enligt Bells (2006) rekommendationer, 
för att skapa en diskussion där medarbetarna uttryckte sina åsikter och erfarenheter. 
Deras återkoppling ledde till att frågeformuläret åtgärdades för att sedan används 
som grund för enkäten och intervjuguiden. 

     
2.3.5 Enkät.                   
Utformning av enkäter. Enkäten var strukturerad vilket innebar att 

svarsalternativ för både enkätfrågor och påståenden var bundna med förbestämda 
svarsalternativ som respondenterna kunde kryssa i (Kylén, 2004). Vid enkäternas 
utformning beaktades det att frågornas ordningsföljd kan påverka respondenternas 
tankar och svar samt att pappersenkäter behöver vara lättlästa och ha ett lockande 
utseende (a.a.). 
 
Endast frågor användes för den första gruppen, bakgrundsfrågor. Både frågor och 
påståenden användes för de andra grupperna, som var: medarbetarnas nuvarande 
användning av ILS, ILS för- och nackdelar enligt medarbetare och medarbetares 
attityder till ILS som hade undergrupperna a) uppfattning av ILS, b) delaktighet och 
engagemang, c) tid, belastning och andra förändringar, d) organisationens kapacitet 
att införa förändring, e) information och utbildning, f) stöd, g) tidigare erfarenhet av 
förändringar, h) förtroende för chef och i) enhetschefens attityd till ILS. 
 
Bakgrundsfrågor samlade information om respondenternas ålder, anställning samt 
utbildningsnivå för att undersöka om urvalet representerade populationen. Ett val 
gjordes om att inte fråga efter kön eftersom endast 3,2% av medarbetarna inom HEK 
är män. Att redogöra för resultat utifrån kön skulle därför ha kunnat vara utpekande 
för de män som deltog och utesluta deras konfidentialitet. 

 
Två frågor undersökte om medarbetare hade gått internutbildningen “Hemtjänst och 
kvalitet" eller om de fått stöd eller vägledning i användandet av ILS från antingen 
kvalitetsstödjare eller kvalitetsombud. Svarsalternativen för dessa frågor var ja, nej 
eller vet ej. 

 
De flesta frågorna, eller de som föll under grupperna ILS för- och nackdelar enligt 
medarbetare, medarbetares attityder till ILS, samt en av frågorna ur gruppen 
medarbetarnas nuvarande användning av ILS, presenterades som påståenden. 

 
Respondent fick kryssa i ett av fem möjliga svarsalternativ på en likertskala för att 
ange hur eniga de var med påståendet. Svarsalternativen var helt enig till helt oenig, 
med varken enig eller oenig som mittpunkt. Likertskalan är populär för att undersöka 
uppfattningar och attityder inom psykologi eftersom den anses vara enkel att 
generera samt att den påstås ha bra reliabilitet (Bell, 2006; Cohen & Swedliki, 2002). 
 
Två av de frågor som undersökte medarbetarnas nuvarande användning av ILS, 
presenterade ett scenario där medarbetare fick välja ett eller flera svarsalternativ för 
att beskriva sitt beteende. I slutet av enkäten fick medarbetare utvärdera egen 
uppfattning av ILS samt enhetschefens attityder till ILS på en skala från positiv till 
negativ. 
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Distribution av enkäter. Enkätstudien genomfördes under APT enligt 
områdeschefens önskan, för att minska eventuella störningar i det dagliga arbetet. 
Enhetschefer för de utvalda hemtjänstgrupperna fick pappersenkäterna före APT för 
att erbjuda de närvarande medarbetare att delta. 

 
Svarsfrekvens. Kylén (2004) och Bell (2006) är eniga om att svarsfrekvensen 

blir högre om enkäten delas ut i pappersform på ett möte där respondenter svarar 
innan de går, jämfört med att den skickas ut genom post eller internet. Kylén (2004) 
påpekar dock att detta kan leda till att svaren inte blir lika genomtänkta. 
 
Det är viktigt att försöka ha bortfallet så litet som möjligt, eftersom det kan vara 
skillnad på dem som väljer att svara och dem som inte svarar (Japec et al., 1997). Ett 
stort bortfall kan därför leda till skevhet i resultaten (Bell, 2006). Generella åtgärder 
för att reducera bortfallet kan vara att se till att enkäten är tydlig och enkel att lämna 
in, ha ett intresseväckande introduktionsbrev eller att ha en strategi för att följa upp 
dem som inte svarat genom att till exempel ta kontakt med dem och påminna om 
inlämning (Japec et al., 1997). 
 
Bortfallet av deltagare var 22,4%. Författare var inte på plats när enkäterna blev 
ifyllda så det gick inte att skilja på dem som vägrade att svara och dem som inte var 
på plats, båda grupperna hamnade i bortfallet av deltagare. De åtgärder som togs för 
att minimera detta bortfall var att skapa en enkät som enkel var att förstå och svara, 
ha ett introduktionsbrev som informerade och eventuellt väckte intresse, samt att 
enkäterna delades ut i pappersform under ett möte där de fick lämnas in på plats. 
 
Det gick inte att ta kontakt med dem som inte svarat för att be dem svara vid ett 
annat tillfälle, eller för att ta reda på om de skilde sig ifrån de som tidigare svarat, då 
enkäterna inte kunde spåras till den som svarat på grund av respondenternas 
anonymitet. 
 

2.3.6 Intervju.  
Struktur och teknik. Bell (2006) förklarar att intervjupersoner kan prata helt fritt 

inom området i en ostrukturerad intervju men att motsatsen gäller för en helt 
strukturerad intervju där intervjuaren har organiserade frågor med förbestämda 
svarmöjligheter. Enligt henne hamnar de flesta intervjuer mellan den helt 
strukturerade och den helt ostrukturerade. Att lämna en viss frihet för respondenten 
är av betydelse men om forskaren är ute efter specifik information bör en viss struktur 
vara på frågorna för att undvika att mycket irrelevant informationen samlas in (a.a.). 
 
Intervjuerna i denna studie var semi-strukturerade, respondenter gav sin syn på det 
som intervjuaren fann meningsfullt men kontexten bestämdes av intervjuarens 
förförståelse och teoretiska utgångspunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). Författare 
utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga B.) för att få svar på nyckelfrågor samt för att 
underlätta bearbetning av materialet. 

 
En så kallad tratt-teknik användes för att sekvensera frågorna, som innebar att 
intervjuaren började med öppna frågor och småningom gick över till mer specifika 
(Patel & Davidsson, 2003). Denna teknik anses vara motiverande och aktiverande i 
och med att intervjupersonerna får uttrycka sig som de vill till att börja med (a.a.). 
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Intervjusituationen. Tiden för intervjuer bestämdes på förhand i samarbete 

med kvalitetsstödjare inom HEK, dessa var 27 och 28 februari och 1 mars 2013 kl. 
13:00. Varje intervju varade i 20-30 minuter. Samma person, en av författarna, 
genomförde alla tre intervjuer. 
 
Bell (2006) säger det vara av vikt att få respondenten att känna sig lugn och trygg i 
situationen. Det är inte minst av en stor vikt att välja en tid och plats där det är möjligt 
att sitta ostört (a.a.). Intervjuerna genomfördes inne på medarbetarens arbetsplats. 
 
För att kunna prata fritt bad författarna om att intervjuerna skulle få utföras i ett 
separat rum med stängd dörr. För att undvika att medarbetaren skulle känna sig 
underordnad fick rummet inte vara enhetschefens kontor. Intervjuomgivningen valdes 
dels av praktiska skäl eftersom medarbetarna fanns på olika arbetsplatser och 
intervjuerna var i mitten av en arbetsdag men också för att öka möjligheten att 
medarbetarna skulle känna sig bekväma i en välbekant miljö. 
 
Intervjuaren försökte skapa en avslappnad och informell miljö genom att se till att de 
satt bekvämt på stolar eller i soffor, utan att behöva sitta mitt emot varandra med 
bord mellan sig. Dessa åtgärder kan ha minskat risken för att svaren påverkades 
negativt av intervjumiljön enligt Bells (2006) påpekan. 

 
Dokumentation. Enligt Bell (2006) är det viktigt att dokumentera alla svar 

antingen genom att använda ljudbandspelare eller öva sig på att notera svaren. 
Inspelning möjliggör en transkribering som ökar tillförlitligheten för sammanställning 
av data eftersom den minskar risken för att något av det som sägs inte 
dokumenteras. Däremot accepterar inte alla att bli inspelade och en inspelning kan 
hämma ärliga responser (a.a.).   
 
Respondenterna tillfrågades innan intervjun om den fick spelas in, vilket alla 
samtyckte. Ett inspelningsprogram på intervjuarens mobil användes för inspelning. 
Intervjuerna transkriberades noggrant var för sig av författaren som inte utförde 
intervjuerna. 
 

2.3.7 Annan datainsamling. För att få en så korrekt och omfattande bild av 
HEK och ILS som möjligt gjordes en dokumentgranskning som bland annat 
innefattade information från Eskilstuna kommuns internportal, hemsida, rapporter och 
utbildningsmaterial inom HEK. I samma syfte hade en av författarna, under studiens 
gång, informella samtal med kvalitetsstödjare inom HEK, utvecklare inom 
utförarverksamheten samt Strategi- och planeringschef inom Vuxenförvaltningen i 
Eskilstuna kommun. 
                   
2.4 Analys och tolkning av data 

2.4.1 Enkäter. Enkäternas svar kodades och sattes in i statistikprogrammet 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att få fram svarsalternativens 
procenttal och frekvens. Dessa presenterades i stapeldiagram enligt Kyléns (2004) 
rekommendationer för hantering av ordinal och nominal data. Med nominal data 
menas den data som kan sättas i en nominal skala, det är den mest grundläggande 
data som endast kan sorteras i olika kategorier utan relation till varandra, till exempel 



 

 

14 

 

typ av anställning eller kön (Cohen & Swedliki, 2002). Ordinal data, som kan sättas i 
en ordinal skala, kan däremot rangordnas som innebär att den har olika värden eller 
storlek dock utan att skillnaden mellan dessa är likadan för varje steg, exempel på 
detta är utbildning eller svar på en skala från helt enig till helt oenig (a.a.). Svaren på 
bakgrundsfrågor som beskrev respondenternas egenskaper jämfördes med 
populationens egenskaper för att granska resultatets generaliserbarhet (Wedin & 
Sandell, 2004). 
 
Påståenden bearbetades separat utifrån om de var positivt eller negativt laddade. De 
som var helt eniga ett negativt laddat påstående, ansågs ha en negativ attityd men 
de som kryssade i samma alternativ på en positivt laddad fråga ansågs ha en positiv 
attityd. 
 
Enkätsvar bearbetades utifrån de förbestämda grupper som frågorna skapades efter. 
För att möjliggöra analys av medarbetarnas attityder enligt de fyra 
attitydkonstruktionerna BFF (beredskap för förändring), ÅFF (åtagande för 
förändring), ÖFF (öppenhet för förändring) och CMO (cynism mot 
organisationsförändring), sammanställdes resultaten för alla de grupper som 
påverkade varje attitydkonstruktion. Denna sammanställning indikerade 
medarbetarnas attityder till ILS och hur dessa eventuellt kunde påverka införandet av 
ILS (Choi, 2011).   
 

2.4.2 Intervjuer. Intervjuerna bearbetades enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
rekommendationer. En meningskategorisering gjordes som betyder att meningen i 
långa intervjuuttalanden reducerades till få enkla kategorier. Intervjuerna 
sammanfattades i ett dokument där resultatet delades ner i underkategorier enligt 
fråga och tema för att förenkla analysen. För uppsatsens syfte icke relaterat material 
sållades bort för att fokusera på kärnan i intervjupersonernas uttalanden. 
Kategorierna valdes utifrån syfte och forskningsfrågorna. Nästa steg var att göra en 
meningskoncentrering som innebar att intervjupersonernas yttranden drogs samman 
till kortare formuleringar (a.a.). Huvudinnebörden av det som sagts presenterades i 
några få ord. 
 
2.5 Etik 
Forskare behöver ta hänsyn till dem som berörs av forskningen genom att garantera 
en konfidentiell hantering av information och erhålla ett informerat samtycke från dem 
(Denscombe, 2004; Kvale & Brinkman, 2009). Informerat samtycke betyder att 
respondenter är informerade om syftet med studien, hur den är upplagd och 
eventuellt vilka risker och fördelar kan vara förenade med deltagandet. Det innebär 
också att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att dra sig ur när som 
helst. Konfidentialitet betyder att det som möjliggör identifikation av deltagare i 
studien inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkman, 2009). Anonymitet betyder 
enligt Bell (2006) att inte ens forskaren själv ska veta vilka svar som avgivits av vilken 
respondent. 
 
Studien anses ha följt dessa etiska riktlinjer eftersom deltagandet i enkäterna var 
anonymt, konfidentiellt och frivilligt. Detta kom fram i de introduktionsbrev som alla 
respondenter fick läsa före besvarandet av enkäter. För att försäkra anonymitet i 
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enkätstudien blev respondenterna inte tillfrågade om namn och enkäterna lämnades 
in i en hög utan att deras identitet kunde spåras. 
 
Deltagande i intervjuerna var konfidentiellt och frivilligt. Intervjuare började varje 
intervju med att påminna respondenten om syftet samt att understryka deras 
konfidentialitet och frivillighet i deltagande (Se bilagor D & E). För att försäkra 
konfidentialitet fick endast författare och handledare tillgång till svaren. Namn och 
andra uppgifter om intervjurespondenterna kan inte spåras i det sparade materialet 
och inspelningar av intervjuerna raderades efter att uppsatsen skrivits klart. 
 
2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet anger enligt Kylén (2004) datans kvalitet. Han påpekar att 
validiteten anger datans användbarhet och relevans medan reliabiliteten står för 
datans tillförlitlighet, stabilitet och homogenitet. Bell (2006) menar att dessa 
egenskaper är beroende av varandra. Enligt henne kan validiteten vara hög även om 
inte reliabiliteten är det. Men reliabiliteten förlorar sitt värde om validiteten är låg, 
eftersom det innebär att mätningen är bra men att den mäter något annat än skulle 
undersökas (a.a.). 
 

2.6.1 Reliabilitet. Reliabilitet eller tillförlitlighet mäter i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under annars lika 
omständigheter (Bell, 2006; Wedin & Sandell, 2004). Den indikerar till vilken grad 
slumpfaktorer som kan finnas i själva mätinstrumentet eller i omgivningen, kan 
påverka observationen och leda till olika resultat (a.a.). 
  
Både enkäterna och intervjuguiden strukturerades för att säkerställa reliabiliteten och 
minimera den effekt slumpfaktorer kunde ha, det innebar att alla fick exakt samma 
frågor, i samma ordning med förbestämda svarmöjligheter både i enkäter och 
intervjuer. Intervjurespondenterna fick även svara på frågorna i så liknande miljö som 
möjligt, och vid samma tidpunkt på dagen för att undvika att den påverkade svaren 
(Kylén, 2004; Wedin & Sandell, 2004). Intervjuerna utfördes av en och samma 
person som innebär att den skevhet som enligt Bell (2006) kan uppstå på grund av 
flera intervjuare påverkar respondenterna på olika sätt kunde undvikas. Intervjuernas 
reliabilitet ansågs därför vara god.  
 
Studiens reliabilitet ansågs kunna stärkas av att en kombination av metoder 
användes, eftersom de minimerade påverkan av eventuella slumpfaktorer för varje 
mätinstrument (Denscombe, 2009; Kylén, 2004). En annan åtgärd som togs för att 
öka reliabiliteten var att följa Bells (2006) rekommendation och beskriva 
datainsamlingsmetoden och genomförandet noggrant. Detta underlättar upprepning 
av studien samt skapar transparens för att ge läsare möjlighet att bedöma studiens 
reliabilitet. 
 
För att vidare utvärdera reliabiliteten i enkätstudien användes även metoden 
“alternativa formuleringar” där samma påstående presenterades två gånger med 
olika formuleringar för att se om det fanns skillnad mellan respondenternas svar 
(Bell, 2006). Desto likare svarsfrekvensen är på dessa jämförbara frågor desto högre 
anses reliabiliteten vara (a.a.). För att analysera svaren speglades svaren till negativt 
laddade påståenden och svarsfrekvens för båda sattes upp i ett stapeldiagram för 
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jämförelse. I denna studie användes två par av påståenden för att mäta reliabiliteten 
med “alternativa formuleringar” (se bilaga H.). 
 
Enkäternas reliabilitet ansågs vara god på grund av att enkäterna strukturerades, 
frågorna granskades och förtydligades av medarbetare inom HEK i en förstudie samt 
att jämförelsen av “alternativa formuleringar” visade att det ena frågeparet hade god 
reliabilitet eftersom medarbetarna svarade ganska lika på båda frågorna men 
svarsfrekvensen var mer spridd för det andra frågeparet.      
 

2.6.2 Validitet. 
Intern validitet. Intern validitet indikerar om studien mäter eller beskriver det 

som var tänkt att skulle mätas eller beskrivas (Bell, 2006; Wedin & Sandell, 2004). 
Systematiska fel leder till att den interna validiteten blir låg som innebär att resultatet 
blir irrelevant eller felaktigt (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Samtidigt som strukturering av mätinstrumenten höjde studiens reliabilitet ledde den 
till att validiteten sänktes eftersom formella och strukturerade metoder kan leda till att 
respondenternas svar begränsas (Kylén, 2004). Frågorna som ställdes i enkäten och 
intervjuerna var så strukturerade att de kan ha hämmat respondenternas svar och 
lett till att de inte kunde svara utifrån sina egna erfarenheter. Det innebär att det kan 
finnas fler åsikter inom ämnet som inte kom fram i studien (a.a.). Enkäternas struktur 
skapade denna begränsning av svar men eftersom intervjuerna var semi-
strukturerade gav de respondenterna också möjlighet att svara fritt som därmed kan 
ha höjt validiteten (a.a.). 
 
Intern validitet anses vara ganska god för både enkäter och intervjuer på grund av att 
syftet användes som grund för en logisk härledning från teori till forskningsfrågor 
något som Kvale & Brinkmann (2009) säger vara av vikt för validitet. Enkäternas och 
intervjuguidens validitet anses ha stärkts på grund av relevant återkoppling ifrån 
HEK´s medarbetare i förstudien tillsammans med återkoppling ifrån handledare vid 
Mittuniversitetet och kvalitetsstödjare inom Eskilstuna kommun. Detta har bidragit till 
att frågorna undersökte studiens syfte. Metodkombinationen anses även ha 
förminskat den effekt systematiska fel kan ha haft (Denscombe, 2009). 
 

Generaliserbarhet. Extern validitet säger till om resultatet är generaliserbart 
(Wedin & Sandell, 2004). Urvalet behöver vara representativt för populationen om 
resultaten ska generaliseras (a.a.). Resultat av forskning ska helst kunna 
generaliseras i ett större sammanhang som innebär att vissa slutsatser och 
påståenden kan göras om en hel grupp eller kategori utifrån särskilda fall eller urval 
(Denscombe, 2004). 
 
Som fallstudie var målet att generalisera urvalet till populationen, som var 
medarbetare inom HEK, men inte nödvändigtvis till medarbetare inom hemtjänster i 
andra kommuner eller andra liknande verksamheter. Detta är i enighet med 
Denscombes (2009) och Bells (2006) påstående om att begränsade urval leder till 
begränsad generalisering. Medarbetarnas ålder och utbildning i urvalet ansågs 
reflektera dessa egenskaper bland alla medarbetare inom HEK. Därför indikerar 
resultatet att det kan generaliseras till alla medarbetare inom HEK.   
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Slutsatser kan inte dras om attityder till andra förändringsarbeten inom andra 
organisationer, då resultatet inte representerar förändringsarbete som helhet utan 
endast införandet av ILS inom HEK. Studien ger information om den rådande 
situationen inom HEK och kan därmed vägleda vid fortsättning av införande av ILS 
samt vid andra förändringsarbeten inom HEK. 
 
 

3 TEORI 
 

3.1 Kvalitetsutveckling  
Utgångspunkten inom kvalitetsutveckling är en ökad kundtillfredsställelse med 
mindre resurser. Kvalitetsutveckling består av kontinuerliga förbättringar och handlar 
ofta om komplexa förändringar (Bergman & Klefsjö, 2010). Både ordet förändring och 
förbättring kan beskriva utveckling av kvalitet eftersom strävan efter förbättrad kvalitet 
oftast innebär en förändring (Sörqvist, 2012). Målet med förändringar inom 
organisationer är att uppnå en förbättring trots att de kan sakna objektiva mått (a.a.). 
En förbättring kan beskrivas som en relativ förändring av ett tillstånd i en positiv 
riktning enligt Sörqvist (2012). Den kan bedrivas för att lösa brister, fel och problem 
eller för att utveckla bättre egenskaper, ge fördelar och skapa mervärde. Dessa 
förändringar kan exempelvis bestå av ny arbetsmetodik eller en ny teknik (Angelöw, 
2010). 

 
Utveckling av kvalitet är inte en engångsföreteelse, kontinuerliga förändringar krävs i 
utveckling av varor och tjänster för att nå framgång och följa kundernas ökade krav 
samt för att ta fram nya tekniska lösningar (Bergman & Klefsjö, 2010; Sandholm, 
2008). Det finns även ett högt ekonomiskt tryck för ständiga förbättringar eftersom 
brister i kvalitet kan innebära stora kostnader (a.a.). 

 
Enligt Bergman och Klefsjö (2010) kräver kvalitetsutveckling en helhet av 
värderingar, arbetssätt och verktyg som tillsammans utgör ett ledningssystem för 
ständig utveckling av kvalitet där syftet är att aktivt förebygga, förändra och förbättra 
men inte kontrollera och reparera (Bergman & Klefsjö, 2010). Men inte alla lyckas 
med införandet av kvalitetsutveckling. Förutsättningarna måste vara rätta och 
införandet bygga på en god planering, långsiktigt tänkande och nödvändiga resurser 
(a.a.). 
 
3.2 Förändringsnivåer 
Vissa förändringar kan vara radikala där hela tankesättet förändras medan andra 
innebär mindre justeringar mot ett bättre resultat (Sörqvist, 2012). Förändringar kan 
beskrivas som antingen av den första eller den andra ordningen (Ahrenfelt, 2001; 
Devos, Buelens & Bouckenooghe, 2007). 

 
En förändring av första ordningen är en småskalig förnyelse och mindre förändring 
av det som redan finns för att öka effektivitet och undgå stagnering inom 
organisationen. Dessa sker stegvis genom justeringar och nya sammansättningar av 
gamla mönster som syftar till att förbättra utan att påverka organisationens kärna 
(Ahrenfelt, 2001; Devos et al., 2007). Förändringar av andra ordningen är mer 
radikala. Tankemönster och agerande förändras som leder till att verkligheten ses i 
ett nytt ljus med en ny förståelse (paradigmskifte) (Ahrenfelt, 2001; Devos et al., 
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2007). Dessa förändringar har en mer hotfull karaktär och kan skapa mer osäkerhet 
som innebär att motstånd bland medarbetare kan bli starkare i förändringar av andra 
ordningen (Devos, et al., 2007). 
 
3.3 Medarbetares reaktioner inför förändring 
Medarbetare kan reagera på olika sätt inför en förändring. En förändring som upplevs 
som positiv av en person kan upplevas som negativ av en annan, beroende på hur 
situationen tolkas av individen (Ahrenfelt, 2001; Angelöw, 2010). Reaktioner bland 
medarbetare kan ha en verkan på själva förändringen och kan vara en avgörande 
faktor för att den lyckas eller inte (Ahrenfelt, 2001; Cunningham, 2007, French & Bell, 
1999; Sandholm, 2008; Sörqvist, 2012).  

 
Angelöw (2010) beskriver de olika sätt som medarbetare kan reagera på vid en 
förändring: 

 De visar stöd för förändringen genom att acceptera målet med 
förändringen och arbeta för att uppnå syftet med den. 

 De visar motstånd mot förändringen som kan försvåra genomförandet av 
den. 

 De blir apatiska, där medarbetare varken visar motstånd eller stöd som 
leder till att aktivitet sjunker och handlingsförlamning råder inom 
verksamheten. 

 De lämnar organisationen. 
 
Enligt Sörqvist (2012) kan även andra fysiska eller psykiska reaktioner komma fram i 
form av stress eller andra sjukdomstillstånd. Flesta medarbetare ha en viss 
tveksamhet som grundinställning inför förändringar (Sörqvist, 2012) och Sandholm 
(2008) förklarar att människor ofta är konservativa och trygga i att arbeta på ett 
gammalt och invant sätt som kan leda till att en förändring kan upplevas som ett hot. 

 
Förändringsarbete kan bli lättare om medarbetarna tror att det leder till förbättringar 
och att de ser behov för förändringen (Angelöw, 2010). Medarbetare kan även 
reagera positivt om de anser att förändringen kan innebära mer trygghet och 
utvecklingsmöjligheter i arbetet eller att den ger upphov till högre lön eller andra 
utökade befogenheter (a.a.). 

 
Enligt Ahrenfelt (2001) och Angelöw (2010) kan förändringar medföra negativa 
reaktioner bland medarbetare om de uppfattas som påfrestande eller hotfulla av olika 
anledningar som till exempel om: 

 De tror att förändringen leder till försämringar. 

 De tror att deras kompetens och färdigheter inte längre behövs. 

 De inte kommer att ha regelbunden kontakt med sina arbetskamrater. 

 De saknar förtroende för ledningen. 

 Deras befogenheter och inflytande riskerar att försämras. 
 

Medarbetares reaktioner kan framträda som kritik, motstånd, stress, konflikter, 
otydlighet och ilska om de inte ser behovet av förändringen, anser att förändringen 
inte tillgodoser medarbetarnas behov och/eller att den skapar ovisshet (Ahrenfelt, 
2001; Cunningham, 2007, French & Bell, 1999; Sandholm, 2008; Sörqvist, 2012). 
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Motstånd definieras av Ahrenfelt (2001, s.21-22) som: ”frigjord mental energi uttryckt 
i ett äkta engagemang mot en bestämd process”. Enligt Eby, Adams, Russel och 
Gaby (2000) har det motstånd som medarbetare kan visa har en stark koppling till 
deras negativa attityder.   
 
Sandholm (2008) menar att motstånd kan uttryckas på olika sätt och att det kan 
finnas både bland individer och grupper som en vägran att lyssna på andra 
människor och att inte gå med på vad andra säger. Motstånd kan bero på att 
medarbetare upplever förändringen som kritik av eget arbete som de tar personligt. 
Det kan även vara på grund av att medarbetare låser sig i sin egen uppfattning av 
prestigeskäl, även om fakta talar för att en förändring behövs (a.a.). 
 
I det kontinuerliga förbättringsarbetet som kvalitetsutveckling innebär, är det därför 
viktigt att beakta risken för motstånd bland dem som förändringen berör. Ett växande 
förändringsmotstånd behöver upptäckas i tid genom att ledare är mycket lyhörda 
(Sandholm, 2008; Sörqvist, 2012). Chansen för att förändringen blir framgångsrik 
ökar om eventuellt motstånd eller negativa attityder upptäcks och omvänds i ett tidigt 
skede (Sörqvist, 2012). 

 
Om förändringen sker vid en tidpunkt då medarbetare nyligen genomgått omfattande 
förändringar kan förändringströtthet dominera bland individerna, som kan vara en 
grogrund för motstånd (Angelöw, 2010). Sörqvist (2012) konstaterar att det finns en 
viss allmän förändringströtthet idag och att den snabba utveckling och kontinuerliga 
förändringar inom många områden gör att människor söker sig till stabilitet och 
trygghet. Som exempel på detta kom fram i Erikssons (2004) studie om 
förändringströtthet att medarbetarna hade lärt sig att olika förändringsprogram ofta 
återkom men att de sällan genomfördes hela vägen. Denna tidigare 
förändringshistorik visade sig vara en stor faktor för att medarbetare motverkade 
förändringar. Andra faktorer kunde vara rädsla för att förlora något viktigt, 
missförstånd, misstro och låg tolerans för förändring. Konsekvenser var att 
medarbetare uttryckte trötthet och allmän slöhet i förändringsarbetet (a.a.). 

 
Men motstånd och kritik behöver inte enbart ha negativa konsekvenser. Ahrenfelt 
(2001) och Angelöw (2010) är överens om att det är viktigt att lyssna på 
medarbetarna och dra lärdomar av deras erfarenheter. De påpekar att kritik kan vara 
en tillgång och tecken på engagemang eftersom den som är negativ kan hjälpa till att 
upptäcka faror. Angelöw (2010) påpekar även att det inte är de negativa 
medarbetarna som är mest oroväckande, utan hellre de apatiska och initiativlösa. 
                   
3.4 Lewins förändringsprocess 
Medarbetares reaktioner mot förändringar påverkas av vilken fas förändringen 
befinner sig i (Angelöw, 2010; French & Bell, 1999). Lewin presenterade 1954 en 
klassisk modell om förändringsprocessens tre faser; upptining, förändring och 
återfrysning (French & Bell, 1999). Lewins teorier har dominerat teori och praktik av 
förändringar inom organisationer i över 40 år och trots kritik om att de är föråldrade 
hävdar Burns (2004) att Lewins tillvägagångssätt fortfarande är relevant och 
tillämpligt. 
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I den första fasen, upptiningsfasen, förbereds förändringen. Där skapas obehag kring 
nuvarande läge och medvetenhet och motivation ökas för ett nytt arbetssätt. För att 
förenkla förändringen och minska eventuellt motstånd, är det viktigt att medarbetarna 
förstår syftet med förändringen, är inkluderade i den och att en allmän acceptans och 
motivation uppnås hos alla berörda (French & Bell, 1999). Burns (2004) förklarar att i 
denna fas behöver de berörda känna sig trygga från skada och förnedring innan de 
kan acceptera den nya informationen och förkasta gamla beteenden. De 
förändringsförsök som går direkt till en förändringsfas utan att först gå igenom 
upptining av attityder kommer sannolikt att mötas med apati eller starkt motstånd 
ifrån medarbetarnas håll (Yukl, 2010). 

 
Inom den andra fasen, förändringsfasen, sker förändringen och en ny struktur 
utarbetas. Det handlar om att få individerna att agera i enighet med det nya läge som 
ska uppnås. Detta sker genom att få dem att identifiera sig med nya förebilder och 
letar efter ny och relevant information som stämmer bättre överens med det nya, 
önskade läget (French & Bell, 1999). Burns (2004) säger att inom fas två skapas 
motivation för att lära sig, men att det är svårt att styra eller förutse den riktning som 
förändringen tar. Om det finns en brist på systematisk diagnos och problemlösning 
under förändringsfasen kommer det att resultera i en dålig planering och 
genomförande av förändringen (Yukl, 2010). 

 
I den tredje fasen, återfrysningsfasen, har nya arbetssätt aktualiserats. Individerna 
integrerar de förändringar som gjorts så att deras egna attityder förändras. Ett nytt 
nuläge skapas men för att förändringen ska bli permanent måste individens nya 
attityder och åsikter erkännas och godkännas av andra i den sociala omgivningen 
(French & Bell, 1999). Burns (2004) förklarar hur Lewin såg en lyckad förändring som 
en gruppaktivitet, för om gruppnormer och rutiner inte också transformeras, kommer 
förändringar i individens beteende inte att hålla. I den tredje fasen kan förändringar 
snabbt återgå tillbaka till samma läge som fanns innan förändringen om inte 
fokuseras på att skapa samförstånd och motverka minskad entusiasm (Yukl, 2010). 

 
3.5 Attityder till organisationsförändringar 
De förändringar som förbättringsarbete innebär kan kräva nya kunskaper samt en 
attitydförändring bland medarbetare för att möjliggöra deras framgång (Sörqvist, 
2012). Detta är på grund av att medarbetares attityder till förändringarna har en 
central betydelse för förändringens framgång, speciellt om dessa återspeglas i 
individuellt eller flera medarbetares beteende eller reaktioner inom organisationen 
(Brooks, 2006; Sörqvist, 2012). 
 
Sörqvist (2012) beskriver attityder som en känslomässig inställning. En attityd består 
av kunskap, känsla och handlingsberedskap. Kunskapen baseras på egna 
erfarenheter och det personen hört eller läst. Känslorna påverkar hur han/hon 
förhåller sig till olika omständigheter. Tillsammans leder denna kunskap och känslor 
till en benägenhet att reagera på ett visst sätt, det vill säga handlingsberedskap 
(Sörqvist, 2012). Attityder kan formas på olika sätt enligt Brooks (2006), de kan 
formas som en reaktion av yttre händelser i samspel med individens personlighet 
eller igenom socialt lärande som innebär att de påverkas av de sociala influenser 
som finns i deras liv, till exempel kamratgrupp, arbetsgrupp och familj. 
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Sörqvist (2012) hävdar att stark fokus mot tekniska lösningar i förbättringsarbete 
inom många organisationer leder till att de attitydmässiga konsekvenserna 
negligeras. Detta är en vanlig orsak till att initierade förbättringar antingen misslyckas 
eller blir mindre framgångsrika än planerat enligt Sörqvist (2012). I många fall måste 
medarbetares attityder förändras för att underlätta att en förändring ska bli 
accepterad och verkningsfull. Annars är risken stor för negativa attityder och 
motstånd som kan försvåra eller förhindra införandet av förbättringen (a.a.). 
 
3.6 Att lyckas med förändringar 
För att kunna påverka medarbetarnas attityder till förändringar och minska eventuellt 
motstånd behöver hänsyn tas till några faktorer som ökar sannolikheten för en 
framgångsrik förändring. Dessa är bland annat delaktighet, kommunikation, 
utbildning, tid, klimat, ledningen och uppmärksamhet av framgångar (Angelöw, 2010; 
Sörqvist, 2012). 

 
3.6.1 Delaktighet. Delaktighet i förändringsarbetet handlar först och främst om 

medarbetarens upplevelse och denna känsla kan uppnås till exempel genom fysiskt 
deltagande eller medlemskap i förändringsgruppen som hittar lösningar på problem, 
utformar lösningarna och genomför dem (Sörqvist, 2012) eller att medarbetare kan 
komma med förslag och att de får gehör (Angelöw, 2010). Den som har möjlighet att 
göra ett bra jobb, kommer också att engagera sig och därmed tillfredsställa kunden 
med förbättrad kvalitet enligt Bergman & Klefsjö (2010). De påpekar vikten av att ta 
bort de hinder för delaktighet som kan finnas inbyggda i organisationens struktur. 
 
Sörqvist (2012) menar att delaktigheten är en förutsättning för att kunna påverka 
människor och få dem att acceptera förändringar. Misslyckas detta kan de 
förändringar som kvalitetsutvecklingen ofta innebär, upplevas som ett hot istället för 
en möjlighet som kan leda till förändringsmotstånd (Sörqvist, 2012). Medarbetares 
delaktighet kan förhindra motstånd mot förändringar, ineffektivitet (Angelöw, 2010), 
cynism mot organisationsförändringen (Brown & Cregan, 2008) samt bidra till 
effektivisering och anpassning till lokala förhållanden som inte hade varit möjlig utan 
medarbetarnas medverkan (Angelöw 2010; Sörqvist, 2012). 

 
Det är däremot en förutsättning att medarbetare själva väljer att vara delaktiga och 
att de inte utdelas en delaktig roll utan att bli tillfrågade (Sörqvist, 2012). 
 

3.6.2 Kommunikation. Tydlig kommunikation om allt som kan leda till 
osäkerhet eller missuppfattningar är viktig enligt Sörqvist (2012) eftersom 
medarbetare som känner sig upplysta och har insyn i det som sker känner sig 
vanligtvis trygga och accepterar förändringar lättare. Det är därför önskvärt att 
ständigt informera och kommunicera med medarbetarna redan från början, för att 
sträva efter en öppenhet och transparens i förändringsarbetet och för att förebygga 
ryktesspridningar och rädsla (a.a.). 

 
Sörqvist (2012) påpekar att det är viktigt att ha ett väl formulerat budskap för att 
undvika missförståelse, använda flera sätt att kommunicera, till exempel intranät, 
personalmöte och/eller personalbrev. Till sist bör kommunikationen uppföljas för att 
se till att den kommit fram och fått önskad effekt (a.a.).    
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3.6.3 Tid. Det är också viktigt att medarbetare får den tid som arbetet kräver 
så att rutiner för förbättringsarbetet kan inarbetas och följas (Sandholm, 2008). 
Förutsättningarna måste finnas eller skapas i organisationens struktur och arbetssätt 
(Eby et al., 2000) men medarbetare måste även förberedas eftersom deras 
reaktioner kan påverka förutsättningarna för att en förändring lyckas eller inte 
(Ahrenfelt, 2001; Cunningham, 2007, French & Bell, 1999; Sandholm, 2008; Sörqvist, 
2012). 

3.6.4 Ledare. En framgångsrik kvalitetsutveckling innebär att ledare är 
engagerade, övertygade om vikten av kvalitetsarbetet, tydliga, kunniga inom 
kvalitetsområdet, trovärdiga och bra förebilder enligt Bergman & Klefsjö (2010). 

 
Ledningen ska klarlägga organisationens vision så att alla förstår varför 
organisationen existerar och vad som ska uppnås (Sandholm, 2008; Yukl, 2010). 
Den bör ha riktlinjer inom en kvalitets- eller verksamhetspolicy för hur arbetet skall 
bedrivas där kvalitetsmålen är specifika och mätbara. Ett kvalitets- eller 
verksamhetssystem kan användas som stöd för att beskriva aktiviteter och ansvar. 
Ledare ska se till att rätta förutsättningar finns att utföra arbetet så att önskad kvalitet 
uppnås och medarbetare engageras i ett kontinuerligt förbättringsarbete (Sandholm, 
2008; Yukl, 2010). 
 
Förändringens utfall kan påverkas av medarbetarnas förtroende för ledningen 
eftersom en negativ inställning till de ansvariga kan leda till motstånd, men förtroende 
för dem kan leda till att förändringen välkomnas (Angelöw, 2010; Etürk, 2008; 
Weeks, Roberts, Chonko & Jones, 2004). I Etürks (2008) studie påverkades 
förtroendet för ledarna av deras kommunikation till medarbetarna eftersom öppen 
och ärlig kommunikation där ledare även lyssnade på medarbetarna ledde till ökat 
förtroende för dem. 
 

3.6.5 Utbildning. Utbildning har en central roll i arbetet med att påverka 
attityder (Sörqvist, 2012). Om medarbetare inte har en grundkunskap och förståelse 
för situationen kan det vara svårt för dem att ta till sig ny information som kan 
förändra deras attityder. Utbildningen ska både ge nödvändiga kunskaper, påverka, 
engagera och öka medarbetares kvalitetsmedvetande. Därför är det viktigt att 
planera och genomföra den utifrån medarbetarnas behov (Sörqvist, 2012; Sandholm, 
2008).                   
 

3.6.6 Uppmärksamma framgångar. Att följa upp och analysera framgångar 
för att dokumentera och kommunicera dessa på ett tydligt sätt till medarbetare och 
ledning kan användas som ett verktyg till attitydförändringar, skapa uthållighet i 
kvalitetsarbetet och se till att medarbetare inte tappar intresset (Sörqvist, 2012). 
Framgångar kan även uppmärksammas genom beröm och uppmärksamhet i form av 
bland annat utmärkelser, utbildning, befordran eller specifika ceremonier och 
aktiviteter som temadagar eller utdelande av kvalitetspriser (a.a.). 
 
3.7 Attitydkonstruktioner 
Attitydkonstruktioner består av en samling av attityder som indikerar individens 
övergripande positiva eller negativa omdöme om en specifik organisationsförändring. 
Attityderna är kognitiva föregångare, det vill säga tankar och åsikter, som påverkar 
individens motstånd eller stöd för en förändring (Choi, 2011). 
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Choi (2011) menar att attitydkonstruktioner ger både forskare och dem som arbetar 
med organisationsförbättringar en möjlighet att tolka och förstå medarbetares olika 
reaktioner på förändringar (a.a.). De fyra attitydkonstruktioner som har undersökts i 
störst utsträckning är enligt Choi (2011): 

 Beredskap för förändring (BFF) (readiness for change). 

 Åtagande för förändring (ÅFF) (commitment to change). 

 Öppenhet för förändringar (ÖFF) (openness to change). 

 Cynism mot organisationsförändring (CMO) (cynicism about organizational 
change). 

  
3.7.1 Beredskap för förändring (BFF). Kwahk & Kim (2008) definierar BFF 

som den utsträckning av positiva åsikter som medarbetare har om behovet av en 
organisationsförändring. Samt i vilken omfattning medarbetarna tror att 
förändringarna kommer att ha positiva konsekvenser för dem själva och hela 
organisationen. 
 
Choi (2011) beskriver att medarbetarnas BFF ökar när de anser att: 

 Organisationen har den kapacitet som behövs för att genomföra en lyckad 
förändring. 

 Förändringen behövs. 

 Förändringen har fördelar för organisationen och dess medarbetare. 

 Förändringen är lämplig. 

 Organisationen visar stöd för förändringen (Choi, 2011).   

 Organisationens struktur och regler är flexibla och stödjer förändringar 
(Eby et al., 2000; Weeks et.al., 2004). 

 
Medarbetarnas BFF bygger på deras egen tolkning av dessa faktorer samt tidigare 
erfarenhet av förändringar inom organisationen (Eby et al., 2000). 

 
Eby et al. (2000) studie visade att BFF var högt när struktur och regler var flexibla 
inom organisationen. Men den var låg om regler och struktur var rigid. Detta var 
oavsett om andra stödjande faktorer för BFF fanns, som medarbetarnas delaktighet i 
beslut eller deras bekvämlighet inför förändringar. För att identifiera de ändringar 
som behöver göras inför en förändring bör en granskning av organisationens regler 
och struktur utföras redan vid förberedandet. Det leder till att medarbetare får större 
förtroende för organisationens förmåga att klara av förändringen (a.a.). 
 

3.7.2 Åtagande för förändring (ÅFF). Enligt Choi (2011) är ÅFF den 
attitydkonstruktion som studerats mest av de fyra. Herscovitch och Meyer (2002) 
definierar ÅFF som ett tankesätt som förbinder en person till att göra det som krävs 
för att ett förändringsinitiativ ska lyckas. ÅFF reflekterar därmed medarbetarnas 
avsikt att visa stöd för en organisationsförändring och deras beteende kan kopplas till 
tre olika komponenter av ÅFF. Dessa komponenter är känslomässigt åtagande 
(affective commitment), åtagande för varaktighet (continuance commitment) och 
normativt åtagande (normative commitment) (Meyer & Allen, 1991; Herscovitch & 
Meyer, 2002; Meyer, Srivas, Lal & Topolnytsky, 2007). 
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Känslomässigt åtagande baseras på medarbetarens vilja att stödja en förändring på 
grund av dess fördelar (Herscovitch och Meyer, 2002). Åtagande för varaktighet 
innebär att medarbetare väljer att visa stöd för en förändring eftersom de anser att 
det skulle vara för riskabelt eller kostsamt att inte göra det, exempelvis skulle de 
kunna förlora sin position eller jobb. Normativt åtagande betyder att medarbetare 
känner en skyldighet till att stödja förändringen. Sammanfattat innebär ÅFF bland 
medarbetare att de visar stöd för en förändring för att de vill, måste och/eller borde 
göra det (a.a.). 

 
Enligt Herscovitch och Meyers (2002) studie finns ett positivt samband mellan 
medarbetarnas känslomässiga åtagande och deras förmåga att hantera förändringar. 
Detta kan bero på att medarbetare tror på förändringen och är positiva till den 
eftersom de anser att den görs i ett bra syfte. Det känslomässiga åtagandet anses 
även kunna dämpa den stress som förändring medför. Men i samma studie fanns ett 
negativt samband mellan åtagande för varaktighet och förmågan att hantera 
förändringar. Dessa personer går sannolikt med på förändringen eftersom de anser 
att de inte har något annat val, något som anses kunna skapa stress och öka de 
negativa effekterna av förändringen i stället för att lindra dem (a.a.). 

 
Meyer et al. (2007) byggde på Herscovitch och Meyers (2002) undersökning och 
kom fram till att de som tror på förändringen och vill bidra till att den lyckas bra (med 
starkt känslomässigt åtagande) eller känner en skyldighet till att stödja förändringen 
(med starkt normativt åtagande) ofta är redo att göra mer än det som krävs av dem, 
även om det innebär personliga uppoffringar. Däremot kommer den som endast 
deltar i förändringsarbetet för att den inte anser sig ha något annat val (med 
åtagande för varaktighet), inte göra något utöver det nödvändiga (a.a.). 

 
För att öka känslomässigt åtagande är det viktigt att involvera medarbetare i 
förändringen och hjälpa dem inse vilket värde den har för organisationen 
(Cunningham, 2007). Normativt åtagande anses kunna ökas om medarbetare har en 
ömsesidig relation med organisationen där de tycker att organisationen har uppfyllt 
sina skyldigheter gentemot dem. Deltagande i förändringsarbetet blir ett sätt att 
återgälda detta (Herscovitch och Meyer, 2002). Metoder som belöning för visat stöd 
eller bestraffning för inte visat stöd kan öka medarbetares åtagande för varaktighet 
(a.a.). Cunningham (2007) påpekar att det även kan öka bland medarbetare som 
känner sig pressade till att delta, eftersom de inte har andra möjligheter.   
 

3.7.3 Öppenhet för förändringar (ÖFF). Devos, Buelens & Bouckenooghe 
(2007) definierar ÖFF som en vilja till att stödja förändringen och en positiv känsla 
inför de konsekvenser som förändringen kommer att ha. Enligt Etürk (2008) ökar 
ÖFF viljan bland medarbetare till att stödja förändringen. Wanberg & Banas (2000) 
studie påvisade att ÖFF bland medarbetare innebar mer arbetsglädje och mindre 
arbetsrelaterad irritation. De konstaterade också att de medarbetare som var 
delaktiga och ansåg att förändringen skulle leda till positiva konsekvenser hade 
högre ÖFF jämfört med dem som var mindre delaktiga och inte hade lika positiva 
åsikter om förändringen. 
 
Tidigare förändringshistorik påverkar medarbetarnas ÖFF enligt Devos et al. studie 
(2007) där positiv erfarenhet leder till högre ÖFF. Medarbetarnas ÖFF påverkas även 
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av deras förtroende för ledaren eftersom högre förtroende leder till högre ÖFF 
(Devos et al., 2007; Etürk, 2008). I Devos et al. studie (2007) hade förtroendet för 
ledaren en starkare effekt än tidigare erfarenhet eftersom både de med positiv och 
negativ erfarenhet hade högre ÖFF så länge de hade förtroende för ledaren (a.a.). 

 
Högre ÖFF finns bland de medarbetare som får information och kommunikation om 
förändringen (Axtell et al., 2002; Wanberg & Banas, 2000) samt dem som är 
delaktiga i förändringsarbetet (Axtell et al., 2002; Devos et al., 2007; Etürk, 2008; 
Wanberg & Banas, 2000). Så för att öka ÖFF är det viktigt att skapa ett klimat där 
medarbetare uppmuntras till att ta initiativ, att delta i problemlösningar och att vara 
delaktiga i viktiga beslut (a.a.). 
 

3.7.4 Cynism mot organisationsförändring (CMO). Wanous, Reichers och 
Austin (2000) definierar CMO som en pessimistisk åsikt om förändringsarbetes 
framgång eftersom de ansvariga anses vara inkompetenta och/eller omotiverade. 
Cynism mot organisationsförändring skiljer sig ifrån allmän cynism och misstro mot 
lönsamheten av en förändring, eftersom den har en starkare koppling till motstånd 
mot förändringar enligt Stanley, Meyer och Topolnytskys undersökning från 2005. 
Det är viktigt att hantera CMO tidigt eftersom den kan skapa en ond cirkel där 
medarbetarna söker efter att bekräfta sina attityder. Om en förändring inte lyckas då 
bekräftas deras CMO som leder till att den blir starkare (Reichers, Wanous & Austin, 
1997; Bommer, Rich & Ruben, 2005). Choi (2011) nämner också att CMO kan gå ut 
över andra delar av arbetet, eftersom de som upplever CMO kan också förlora sin 
arbetsmotivation. 
 
CMO har visat sig vara högre bland medarbetare som har negativ erfarenhet av 
tidigare förändringar (Wanous et al., 2000) och dem som inte har förtroende för 
ledare/chefer (Qian & Daniels, 2008). Enligt tidigare forskning kan CMO minskas 
genom att medarbetare får vara delaktiga i förändringen (Brown & Cregan, 2008), i 
besluttagandet (Wanous et al., 2000) och informationsflödet under de första stegen i 
införandet av en förändring (Qian & Daniels, 2008; Stanley et al., 2005). 

 
 

4 ORGANISATIONSBESKRIVNING 
 
4.1 Vuxenförvaltningen inom Eskilstuna kommun 

Vuxenförvaltningen (VF) agerar på Vuxennämndens uppdrag och ansvarar för vård 
och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning (Eskilstuna kommun, 
u.å.a). Vuxenförvaltningens organisation är uppdelad i en uppdragsfunktion och en 
utförarverksamhet. Uppdragsfunktionens huvuduppgift är att säkerställa att äldre och 
personer med funktionsnedsättning erhåller vård av god kvalitet, genom att utreda 
personernas vård- och omsorgsbehov medan utförarverksamheten verkställer tagna 
beslut (Vuxenförvaltningen, 2012). 
 

Verkställandet skall ske enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella 
riktlinjer, gällande styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för Eskilstuna 
kommun och Vuxenförvaltningen (Vuxenförvaltningen, 2012). Utföraren ska bland 
annat följa SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, för att 
säkerställa att brukarnas behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs (a.a.). 



 

 

26 

 

 

Arbetssätten ska grunda sig i en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad 
praktik och all personal ska vara delaktig i att utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet på ett systematiskt och fortlöpande sätt (Vuxenförvaltningen, 2012). Utföraren 
ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån 
verksamhetens behov sett ur ett brukarperspektiv (a.a.). Enligt Vuxenförvaltningen 
(2012) drivs ett aktivt förbättringsarbete där avvikelserapportering är en naturlig del 
av verksamhetens kvalitetsarbete. 

 
Utförarverksamheten indelas i tre huvudverksamheter: äldreverksamhet, 
yngreverksamhet och en gemensam verksamhet (Vuxenförvaltningen, 2012). 

                  
4.1.1 Hemtjänst för 65år och äldre. Hemtjänst för 65 år och äldre tillhör 

äldreverksamheten. Hemtjänsten i Eskilstuna kommun (HEK) består av 23 
hemtjänstgrupper. Dessa ska tillgodose brukaren med hjälp och stöd så att de kan 
leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Insatserna består av omsorg, 
vård och service som skall anpassas efter brukarens behov och förutsättningar samt 
skall bidra till att brukaren kan bo kvar i sin ordinarie bostad (Eskilstuna kommun, 
u.å.b).     
 
4.2 Integrerat ledningssystem (ILS) 
Året 2009 påbörjades arbetet med att utforma ett integrerat ledningssystem (ILS) 
inom VF (personlig kommunikation, K. Emanuelsson & S. Edström, 23 jan 2013). 
Syftet med ILS är att öka kundtillfredsställelse, arbeta mer kostnadseffektivt, uppfylla 
gällande lagstiftning samt att uppnå verksamhetens mål i enighet med gällande 
överenskommelser och uppdragsbeskrivningar (Emanuelsson, 2011). ILS integrerar 
de olika strategiska områdena i ett enda ledningssystem för att skapa systematik och 
en helhetssyn i det dagliga arbetet på alla nivåer inom organisationen. Syftet är att 
det ska fungera som stöd och hjälp för ledning och organisation av arbetet 
(Kinnunen, 2011). 

 
Utformning av ILS har utgått ifrån lagar och föreskrifter som styr förvaltningen samt 
Eskilstuna kommunkoncerns styrsystem för hållbar utveckling och effektiv 
organisation. ILS bygger även på internationella standarder för kvalitet som ISO 9001 
och miljö 14001, ledningssystem för kvalitet enligt Hälso och sjukvårdslagen (SOSFS 
2005:12) samt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (SOSFS 2006:11) (a.a.) som Socialstyrelsen ersatte 2012 med 
SOSFS 2011:9. 

 
Införandet av ILS inom VF påbörjades 2010 genom att samtliga huvudprocesser 
inom utförarverksamheten identifierades. Varje huvudprocess bygger på den 
“överenskommelse med uppdragsbeskrivning” som finns inom varje 
verksamhetsområde. Medarbetare ifrån respektive område deltog i kartläggningen av 
huvudprocessen och underliggande delprocesser för att ge återkoppling om 
verksamhetens arbetssätt (personlig kommunikation, S. Edström, 5 mars 2013) samt 
för att främja deras delaktighet i processarbetet (Emanuelsson, 2011). 

 
Utvecklare inom utförarverksamheten har tillsammans med förvaltningens enhet 
Strategi och planering tagit fram delar av ett stödpaket som används vid införandet 



 

 

27 

 

av ILS på enhetsnivå (Emanuelsson, 2011). Stödpaketet innehåller bland annat 
utbildningsinsatser, material och handledning (a.a.). Tydliga roller finns i införandet 
då varje verksamhetsområde har en processägare och projektförvaltare som 
ansvarar för införandet av ILS inom sitt område (a.a.). 
                   

4.2.1 Införande av ILS inom HEK. Under hösten 2010 påbörjade en 
pilotgrupp, som var en hemtjänstgrupp inom HEK, kartläggning av huvudprocessen 
inom Hemtjänst för 65 år och äldre (personlig kommunikation, K. Emanuelsson & S. 
Edström, 23 jan 2013). Kartläggningen grundade sig i den aktuella 
uppdragsbeskrivningen, nuläge och förbättringsområden (Edström, Pettersson & 
Jernvald, 2012). 
 

Hemtjänstens områdeschef ansvarade för en planeringsdag med enhetschefer under 
våren 2011 (personlig kommunikation, S. Edström, 17 maj 2013). Där utgjordes en 
grund för deras arbete och engagemang för införandet genom att arbetet med ILS 
förtydligades, det vill säga vad de skulle göra, hur och varför. Enhetscheferna fick 
rollen att driva införandet inom sina grupper (a.a.). De har förklarat vikten av ILS för 
medarbetare och har varit aktiva förebilder som prioriterat arbetet med ILS. Detta har 
de gjort genom att ge medarbetare tid för utbildning och även genom kommunikation 
om ILS under APT (a.a.). 

 
I oktober 2011 anställdes två kvalitetsstödjare vars roll var att ge stöd vid införandet 
av ILS inom HEK samt att arbeta med kvalitetsförbättringar (Edström, Petterson, 
Järnvald et al., u.å.). Deras uppdrag var att förädla processerna och skapa en tydlig, 
fungerande process genom att bygga vidare på de processkartor och dokument som 
pilotgruppen tagit fram (a.a.). Detta gjorde de tillsammans med kvalitetsombud ifrån 
varje hemtjänstgrupp och resten av chefsgruppen för kvalitet, som förutom 
kvalitetsstödjarna består av områdeschefen samt sju enhetschefer. Utvecklare inom 
utförarverksamheten och kvalitetsutvecklaren inom Strategi och planering deltog 
även genom att erbjuda experthjälp (a.a.). 

 
Kvalitetsstödjarna påbörjade ett informationsarbete riktat mot HEK´s samtliga 
arbetsgrupper, där de gick in på enheternas APT och informerade om processer och 
det integrerade ledningssystemet (Edström, et al., u.å.). Under januari och februari 
månad 2012 genomfördes en kvalitetsmätning där tre till fyra medarbetare i varje 
grupp, eller 18% av alla medarbetare, intervjuades för att få en insikt i utgångsläget. 
Varje hemtjänstgrupp fick sedan återkoppling under APT där resultatet 
presenterades tillsammans med en specifik åtgärdsplan för varje grupp (a.a.). För att 
bemöta det behov av kunskap och information som medarbetare hade enligt 
kvalitetsmätningen utformades “Hemtjänst och kvalitet”, en tre timmars lång 
internutbildning. I april 2013 hade 20 av 23 hemtjänstgrupper inom HEK deltagit på 
dessa kurser (a.a.). 

 
I oktober 2012 publicerades HEK´s huvudprocess karta (se figur 4.1) tillsammans 
med delprocesser inne på internportalen (Edström, et al., u.å.). Relevanta 
processdokument kopplades till varje delprocess. Efter att processen publicerats 
erbjöds medarbetarna vägledning och stöd i användning av dem. Planscher med en 
grafisk presentation av processkartorna sattes också upp på varje arbetsplats. När 
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studien utfördes uppskattade kvalitetsstödjare att 75% av medarbetarna hade fått 
denna vägledning (personlig kommunikation, S. Edström, 5 mars 2013). 
 

 
Figur 4.1 Huvudprocessen: Ge Hjälp i hemmet över 65 år/Hemtjänst (bild ifrån internportalent/ILS 
inom Eskilstuna kommun, hämtad den 30 april, 2013). 
 

Efter att processerna publicerats på internportalen påbörjade arbetet med ständiga 
förbättringar. För att ta emot förbättringsförslag från medarbetarna skapades en 
funktion inne på internportalen där medarbetare kunde ge återkoppling eller ge 
förslag på förbättringar (Edström, et al., u.å.). Tydliga och enkla 
kommunikationsvägar hade även riggats in i organisationen för utveckling av 
ledningssystemet från början, där utvecklare inom utförarverksamheten och 
kvalitetsutvecklare inom Strategi och planering, hade regelbunden kommunikation 
och handledningar med kvalitetsstödjare som i sin tur hade regelbundna träffar med 
kvalitetsombuden. Kvalitetsombuden är medarbetare inom HEK vars roll är att 
förmedla information om processer och ledningssystemet till sina medarbetare samt 
att bidra med sin kunskap om verksamheten i utveckling av processkartor och 
dokument.   

                   
4.2.2 Framtidens utmaningar. De utmaningar som VF och HEK står inför är 

att fortsätta processarbetet genom identifiering och kartläggning av både 
ledningsprocess och stödprocesser (personlig kommunikation, K. Emanuelsson, 3 
maj 2013) samt att sätta riktlinjer för kvalitetsmätningar och egenkontroll utifrån de 
mätningar och nyckeltal som är av vikt för HEK och andra verksamheter inom VF 
(personlig kommunikation, S. Edström, 5 mars 2013). 
  
 

5 RESULTAT 
5.1 Enkätresultat 

5.1.1 Bakgrundsfrågor. De flesta eller drygt 80% av respondenterna var i 
åldern 31 till 60år. Den största åldersgruppen var 41-50år (37,3%), 25,4% var 51-
60år och 18,6% 31-40 år. Något fler än hälften (52,5%) hade en deltidsanställning 
medan de övriga (47,5%) hade en heltidsanställning.  Nästan alla medarbetare hade 
en långtidsanställning (98,3%) endast en person hade ett långtidsvikariat. Inom 
utbildningsnivå hade 40 av 59 en gymnasieutbildning som högsta avslutade 
utbildning. De andra hade varierande utbildningsnivåer (se bilaga F.). 
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5.1.2 Nuvarande användning av ILS. De två första frågorna undersökte vad 
medarbetare gjorde för att ta reda på hur rutiner såg ut eller för att få information runt 
inledningssamtal (fråga 6 och 7). Av figur 5.1 framgår att de flesta medarbetare 
använde ILS i dessa syften. Hög svarsfrekvens sammanlagt berodde på att 
medarbetare kunde välja att kryssa i ett eller flera alternativ och de flesta angav två 
eller fler alternativ. 

 
Figur 5.1 Medabetarnas valda alternativ för påståendet: “Om jag inte vet hur aktuell rutin ser ut då tar 
jag reda på det i genom att” (i svart) och frågan: “Vad gör jag om jag behöver information runt 
inledningssamtal?” (i vitt). 

 

De flesta medarbetarna var eniga om att ledningssystemet hade underlättat för dem 
att hitta aktuella skriftliga rutiner (fråga 12). 37,3% var helt eniga, 32,2% var ganska 
eniga och drygt 18% var varken eniga eller oeniga. Endast 8,5% var ganska eller helt 
oeniga och två personer gav inget svar (se figur 1. i bilaga G.). 
 

5.1.3 ILS fördelar och nackdelar enligt medarbetare. De flesta 
medarbetarna var eniga om att ILS var viktigt för Hemtjänstens verksamhet (fråga 9) 
och trodde att ILS skulle leda till bättre kvalitet i insatserna till brukare (67,8%). 
Nästan en tredjedel var dock varken eniga eller oeniga om att ILS skulle leda till 
bättre kvalitet till brukarna (fråga 10) (Se figur 5.2). 

 
Figur 5.2 Medarbetarnas valda alternativ för påståendet: “Jag tycker att ledningssystemet är viktigt för 
Hemtjänstens verksamhet” (i svart) och: “Jag tror att ledningssystemet leder till förbättrad kvalitet i 
insatserna till våra brukare” (i vitt). 
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Majoriteten av medarbetarna ansåg att ILS bidrog till att medarbetare inom 
arbetsgruppen utgick ifrån samma rutiner och instruktioner (fråga 21). Drygt hälften 
av dem var ganska eniga och en fjärdedel var helt eniga. Nästan alla medarbetare 
var antingen helt eniga (49,2%) eller ganska eniga (42,4%) om att alla aktuella 
rutiner, instruktioner och andra dokument fanns tillgängliga för dem inne i 
ledningssystemet (fråga 20). 
 
När medarbetare tog ställning till om de ansåg att ledningssystemet skulle påverka 
Hemtjänsten positivt på lång sikt (fråga 19) var flesta ganska eniga (44,1%). När 
samma påstående formulerades om på ett negativt sätt (fråga 23) (jag tror att på lång 
sikt kommer ledningssystemet att påverka hemtjänsten negativt) var de flesta 
medarbetarna antingen helt eller ganska oeniga (57,6%) en dryg tredjedel var varken 
enig eller oenig (35%) (se figur 2. i bilaga G.). Flesta var däremot varken eniga eller 
oeniga (40,7%) påståendet att ILS inte skulle bidra till någon märkbar förändring 
(fråga 13). 

 
Drygt hälften av medarbetarna var neutrala (52,5%) till om de tyckte att ILS kunde 
förbättras (fråga 28) men fler var eniga (32,2%) om att det kunde förbättras jämfört 
med dem som var oeniga om det (10,2%). 

 

5.1.4 Attityder till ILS. 
 Medarbetares uppfattning av ILS. Medarbetares uppfattning av ILS var 

antingen ganska positiv eller neutral (fråga 30), nästan inga hade en negativ 
uppfattning av ILS (se figur 5.3). 
  

 
Figur 5.3 Medarbetares uppfattning av ILS. 
 

Delaktighet och skyldighet.  Medarbetare var ganska neutrala eller oeniga 
med påståendet att de var delaktiga i att utforma de rutiner som fanns på ILS (fråga 
18) (se figur 5.4). De flesta ansåg dock att de hade en skyldighet att delta i införandet 
av ILS (fråga 24) där 30,5% var helt eniga, 37,3% ganska eniga och 22% varken 
eniga eller oeniga. 
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Figur 5.4 Svarsfrekvens bland medarbetare för påståendet: “Jag som medarbetare får vara delaktig i 
att utforma de rutiner som finns inne på ledningssystemet” (fråga 18). 

 
Ovisshet. De flesta medarbetare var varken eniga eller oeniga (42,4%) 

påståendet att de var osäkra på hur ILS påverkade deras uppgifter. Dock var fler 
oeniga än eniga (fråga 16). När de svarade på om de tyckte att ILS var komplicerat i 
användning (fråga 25) var de flesta antingen oeniga (42,4%) eller varken eniga eller 
oeniga (32,2%) (se figur 5.5).             

             
Figur 5.5 Medarbetarnas valda alternativ för påståendet: “Jag är osäker på hur ledningssystemet 
påverkar mina arbetsuppgifter” (i svart) och: “Jag tycker att ledningssystemet är komplicerat 
i användning” (i vitt). 

       

Tid, belastning och andra förändringar. De flesta medarbetare var varken 
eniga eller oeniga (37,3%) om att deras arbetsbelastning hade ökat med införande 
av ILS (fråga 14). En dryg fjärdedel var ganska eniga om att arbetsbelastningen hade 
ökats men däremot var 15,3% ganska oeniga (se figur 3. i bilaga G.). 
Den största andelen var ganska enig (32,2%) om att de hade tid för att lära sig 
använda ILS (fråga 15), men många var varken eniga eller oeniga (23,7%) eller 
ganska oeniga (16,9%) om att de hade tid (se figur 5.6). 
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Figur 5.6 Svarsfrekvens bland medarbetare för påståendet: "Jag har tid för att lära mig använda 
ledningssystemet" (fråga 15). 

 
Medarbetare var ganska överens om att för många förändringar gjordes inom HEK 
på samma gång (fråga 29), nästan en fjärdedel var dock varken eniga eller oeniga 
(se figur 5.7). 

 
Figur 5.7 Svarsfrekvens bland medarbetare för påståendet: “Jag tycker att det är för många 
förändringar som görs inom Hemtjänsten på samma gång” (fråga 29). 

 

Organisationens kapacitet att införa förändring. Den största andelen 
medarbetare var eniga om att HEK hade den kapacitet som krävdes för att införa ILS 
(fråga 11). 42,4% var ganska eniga och 22% var helt eniga däremot var 22% varken 
eniga eller oeniga (se figur 4. i bilaga G.). 
 

Information, utbildning och stöd. Överlägset fler medarbetare hade gått 
internutbildningen “Hemtjänst och kvalitet” (78%) samt fått stöd och utbildning i 
användandet av ILS (89,8%) jämfört med dem som inte fått det. Medarbetare var 
generellt eniga om att de hade fått den information som de behövde för att veta hur 
de skulle använda ILS (fråga 27) och att de fått det stöd som de behövde för att lära 
sig använda ILS (fråga 8) (Se figur 5.8). 
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Figur 5.8 Svarsfrekvens bland medarbetare för påståendet: “Jag har fått den information som jag 
behöver för att veta på vilket sätt jag kan använda mig av ledningssystemet” (27, i svart). “Jag tycker 
att jag får det stöd jag behöver för att kunna lära mig använda ledningssystemet” (8, i vitt). 

 

Tidigare erfarenhet av förändringar. Många medarbetare hade neutrala 
attityder till tidigare förändringar (44,1 % i fråga 17 och 28,8% i fråga 26). Men relativt 
många var ändå ganska eniga om att tidigare förändringar lyckats bra (28,8%) eller 
var ganska oeniga om att de haft dålig erfarenhet av tidigare förändringar (33,9%). 
 

Förtroende för ledare. Medarbetarna inom HEK svarade att de hade 
förtroende för sin enhetschef (fråga 22). Flesta var antingen ganska eniga (39%) eller 
helt eniga (32,2%) om att de hade förtroende för enhetschefen. 18,6% var varken 
eniga eller oeniga (se figur 5. i bilaga G.). 
 
När det gällde enhetschefens attityd till ILS (fråga 31) var det ingen som ansåg den 
vara negativ. Mer än hälften av medarbetarna ansåg enhetschefens attityd till ILS 
vara mycket positiv, nästan en tredjedel ansåg den vara ganska positiv och de andra 
10,2% var neutrala. Fem personer (8,5%) angav däremot inget svar. 

 
5.2 Intervjuresultat 
Härefter refereras till intervjurespondenterna som Respondent 1, 2 och 3. På grund 
av deras anonymitet kommer inte fler egenskaper att beskrivas för varje respondent. 

 
5.2.1 Uppfattning och användning av ILS. ILS upplevdes av 

intervjurespondenter som ett bra och lättöverskådligt hjälpmedel för de anställda. De 
visade en positiv inställning och sa att de kunde hitta riktlinjer och information på ett 
lättare sätt trots att de inte hade använt det mycket än. De förklarade dock att det 
fanns rädsla och osäkerhet i början. Respondent 2 förklarade:  

“Upplevelsen var först, när man fick veta att vi skulle få det ”inte ännu mera. 
Hur ska vi ha tid?” Men när jag själv var inne där då tyckte jag, ja.. det var ju 
koncentrerat. Förut fick man hämta papper på olika ställen.” 

 

Respondent 3 förklarade även att trots det hade funnits rädsla i början var hon och 
andra ändå positiva:  
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“Alla var ju ”vad händer nu?”  I början var alla rädda. Så är det alltid. Men sen 
var det inte så svårt. Men jag har inte använt det så mycket. Ändå, alla verkar 
ju vara positiva till det och det är ett bra sätt att leta och hitta information.” 

 

Respondenterna ansåg att ILS kommer att vara nödvändig och naturlig del av deras 
arbetsmiljö i framtiden, Respondent 2 sa: “Jag tror man inte kommer att klara sig sen 
utan det.”                 
 

Intervjuerna indikerade att den nuvarande användningen av ILS var liten. Än så 
länge hade respondenternas dagliga arbete inte påverkas mycket av den förändring 
som ILS innebär. ILS hade inte använts mycket eftersom respondenterna inte hade 
fått nya brukare sedan det infördes. Respondent 3 förklarade hur detta såg ut för 
henne:  
 

“Det är ingenting vi använder dagligen. Så fort vi får en ny brukare då 
använder vi det. För att då skulle vi skriva ut alla de här blanketterna och 
inledningssamtalen. Men det är inte dagligen heller, inte ens varje vecka.” 
 
5.2.2 Fördelar och nackdelar. Respondenterna nämnde att fördelarna med 

ILS är att brukaren har bättre möjlighet att få rätt och mer aktuell information från 
början. Informationen är centrerad på ett och samma ställe som innebär att 
arbetsgruppen och medarbetaren lättare kan hitta det de behöver, Respondent 3 
förklarade: “Förut var allt lite utspritt. Vi upplever att det är bra helt enkelt. Det är 
lättöverskådligt. Man kan se snabbt vem som gör vad, vad som finns, vart det ligger, 
man får liksom en helhet.” 
 
De ansåg att också att ILS bidrar till att mindre tid slösas bort och att oron i 
arbetsgruppen blir mindre eftersom färre missförstånd och diskussioner uppstår i 
samband med det. Respondent 2 beskrev detta: 
  

“Förut var det mycket frågetecken kring saker och ting. Vad ingår i vad, vem 
gör vad? Här är det så enkelt att man kan gå in och titta lätt. Förut måste man 
hitta blanketter, papper, leta i pärmar eller man fick fråga någon eller en 
gruppledare och man fick lite olika svar. Ingen visste direkt vad som gäller. Nu 
behöver man inte gå och fråga.”   

 

Respondent 1 nämnde även fördelar för miljön med mindre pappersanvändning.  
  
Respondenterna kände inte till några nackdelar utan tyckte att programmet var svårt i 
användning och de behövde mer tid att lära sig. Respondent 1 nämnde att det kan 
vara en nackdel att vikarier inte har varit insatta i det nya systemet. Ingen av dem 
hade några förbättringsförslag till ILS förutom att de skulle behöva mer tid för att lära 
sig använda det. 
 
5.2.3 Delaktighet och engagemang. Respondent 2 kände sig inte delaktig och de 
andra två svarade att de kände sig delaktiga genom att de hade fått en genomgång 
av ILS och tagit emot undervisning. Deras svar visade inte på delaktighet i själva 
förberedandet och skapandet av ILS. Respondent 3 sa: “Ja, det tycker jag. Alla har 
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gått in hittills i alla fall [..] alla har visat intresse för det.” 
 

Alla respondenter svarade till att de kände skyldighet att använda sig av ILS, till 
exempel sa Respondent 3: “Ja det tycker jag, det har vi alla. Det är ju för vårt arbete 
så att säga”. 
 

Respondenternas svar visade dock inte mycket engagemang vid införandet av ILS. 
De svarade med att deras engagemang låg först och främst hos brukarna. 
Respondent 2 sa: 
 

“Det finns inte tid att engagera sig. Vi är här för de äldre. Det är de vi jobbar 
för, så att de har det bra. Så det här med ledningssystem, det får komma lite 
efter. Vi ska kanske gå upp och duscha på en kvart. Jag kan inte sätta mig vid 
en dator. Det funkar inte så.” 
 

Respondent 3 förklarade även medarbetarnas engagemang och påverkan av ILS på 
deras arbete: “Alla har tagit sitt ansvar på det sättet. Det blev så stort...men sen blev 
inte så mycket utav det. Det har inte blivit så jättestor förändring.” 
 

Två av respondenterna sa att deras enhetschefer var engagerade. 
“Hon är engagerad. Hon vill att vi ska lära oss, men hon har stor förståelse för oss 
och hon säger att vi jobbar verkligen för de äldre. Det är de vi är anställda för,” sa 
Respondent 2. Respondent 3 sa däremot: “Det kan jag inte uttala mig om, det har vi 
aldrig pratat om.” 

 

5.2.4 Tid. Intervjurespondenterna upplevde att de tyckte att det var svårt att 
använda programmet eftersom de inte gjorde det ofta. Tid var ett återkommande 
tema. Alla nämnde flera gånger att de skulle behöva mer tid för att lära sig och sätta 
sig in i det. De sa att de inte hade fått tid för att lära sig och inte tillräcklig erfarenhet. 
De ansåg att det inte fanns tid på en vanlig arbetsdag eftersom brukarna 
prioriterades. Som exempel på deras uttalanden sa Respondent 1 att: 

 
“Alla säger det skulle behövas mer tid att sätta sig in i och lära sig. Det är inte 
många än i arbetsgruppen som använder det. [...] jag hörde i morse då att de 
tyckte det är lite krångligt. Vi har inte så mycket erfarenhet någon av oss. Det 
är så nytt”   

 
Hon sa att hon skulle även vilja ha mer tid, men la til att:  
 

“Jag har väl inte bett om den heller skall jag säga. Vi kan ju säga till 
samordnarna, ”kan jag få lite tid” och sitta med det här systemet [...] jag är 
också en hygienombud så jag skulle kunna kolla hygienrutiner. För att det 
finns också där, alla rutiner.” 
 

Respondent 3 hade ett förslag för hur det skulle fungera bättre att lära sig använda 
det nya programmet: “Jag tycker det ska sättas in på schematid så man kan få mer 
tid med det här. Då tycker jag det ska funka bättre”. 
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Respondenter 1 och 2 var kritiska till att arbetet hade blivit mer administrativt för att 
de tyckte det tog tid från brukaren. Respondent 1 nämnde att det skulle behövas mer 
personal för att kunna hinna med ökat administrativt ansvar och sa: 
“Jag skulle vilja sitta mer och skriva mer men man hinner inte. Skulle behöva lite mer 
tid till det. Den tar man från brukarna i alla fall. Man måste ta från deras tid och 
skriva, och det tycker inte jag är bra.” 
 

Respondent 2 höll med och visade skepticism till den administrativa delen av arbetet  
“....den har säkerligen nytta som genomförandeplaner, levnadsberättelser [..] 
men ibland känns det väldigt onödigt. Man sitter där och skriver och tänker: 
“när är det någon som läser det här”? Vi ska egentligen gå in och läsa hur 
man ska göra när man duschar andra, i vilken ordning man ska göra. Det är 
jättebra men när ska man hinna läsa? Det är likadant när vi kommer till ILS. 
Det är tiden.” 
 
5.2.5 Information och utbildning. Alla tre intervjurespondenter hade fått en 

kort introduktion av ILS. De tyckte att den var lättförståelig, hjälpsam och att de som 
undervisade var bra, dock sa Respondent 1 att: “Fast för mig så kan det bli lite rörigt. 
När man inte gör saker och ting dagligen då faller det. Så att vi skulle ju behöva mer 
tid.” 
 

Respondent 3 beskrev undervisningen de hade fått på följande sätt: 
 
“Det var ju ingen överskådlig undervisning utan det var en snabbare variant. 
Den tyckte jag var bra. Sen gick det in några veckor innan jag gick in där igen 
och tittade, och då blir det lite så ”det här är en labyrint, jag måste ta ett steg i 
taget.” Sedan märkte jag att det kanske var inte så svårt som jag först kanske 
trodde det skulle vara.” 

 
5.2.6 Tidigare erfarenhet av förändringar. Respondenterna svarade olika 
angående sina erfarenheter av tidigare förändringar. Respondent 2 var mer kritisk än 
de andra två och tyckte att ledningen behövde mer förståelse för det pågående 
arbetet innan de gav förslag på förändringar. 
 

“Det är så, när förändringar kommer så tänker de inte på hur vi jobbar 
egentligen. De har aldrig varit med här. Vissa förändringar som har skett, de 
har inte gått att genomföra för oss. Vi sitter inte på ett och samma ställe. Vi 
ska ut och hjälpa, klä på, ge medicin. Det är väl samma sak och med lLS. Vi 
går ju in på lLS när vi måste, vi ska hämta blanketter eller något, titta på 
rutiner. Då måste vi in där [..] Jag tror att de som sitter där uppe, och har ett 
sådant förslag, måste komma ut och titta på hur man jobbar.” 
 

De andra två visade en mer positiv inställning till tidigare förändringar Respondent 3 
sa: “Det kommer ju nya riktlinjer hela tiden. Men, jag tror att just Hemtjänsten är 
väldigt flexibel med allting. Det tror jag vi är bra på. Det har funkat bra det som har 
skett i alla fall.” Respondent 1 sa även: “Jo jag har jobbat många år så det har varit 
lite hit och dit. Det har ju gått bra, det har det gjort.” 
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Alla tre var allmänt positiva till HEK´s kapacitet till att genomföra en förändring och 
tyckte att införande av ILS hade stort sett lyckats bra. “Jo det här är en stor 
förändring och de har lyckats ganska bra med den” sa Respondent 2. 
 

 

6 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

6.1 Medarbetarnas nuvarande användning av ILS 
Enkätresultatet visade att medarbetare använder sig hellre av ILS än andra metoder 
när de inte vet hur en aktuell rutin ser ut eller om de behöver information runt 
inledningssamtal. De flesta medarbetarna var också eniga om att ledningssystemet 
hade underlättat för dem att hitta aktuella skriftliga rutiner. Dessa resultat indikerar att 
många medarbetare vet hur ILS fungerar och att de använder det vid behov. 
 

Intervjurespondenterna angav dock att deras användning av ILS hade varit ganska 
liten hittills. Dessa medarbetare var insatta i arbetet och visste hur aktuella rutiner 
såg ut så de hade inte behov av att gå in på ILS i sitt dagliga arbete, det hände helst 
om de fick nya brukare. Ingen av intervjurespondenterna hade fått några nya brukare 
sedan ILS infördes.   
 

Medarbetarnas svar indikerade att de inte hade så stor erfarenhet av ILS. När de 
skulle ta ställning till om de var osäkra på hur ILS påverkade deras arbetsuppgifter, 
eller om deras arbetsbelastning hade ökat med införandet av ILS, var flesta varken 
eniga eller oeniga. Däremot angav en betydelsefull andel (28,8%) att de inte var 
osäkra på hur ILS påverkade deras arbetsuppgifter och en tredjedel ansåg att 
arbetsbelastningen hade ökats. 
 

Sammanfattningsvis kan dessa resultat indikera att medarbetare inte har börjat 
använda ILS aktivt eftersom det fortfarande är så nytt. Enligt Lewins första fas, eller 
upptiningsfasen, uppnås acceptans, trygghet och förståelse för syftet med 
förändringen hos medarbetarna (French & Bell, 1999). Utan en upptining av deras 
attityder är det sannolikt att förändringen möts av starkt motstånd (a.a.). Resultat 
ifrån både intervjuer och enkäter visade att medarbetare hade generellt positiva 
attityder och acceptans till den förändring som ILS innebär därmed anses den första 
fasen vara uppnådd. Införandet av ILS verkar vara på gång och det finns 
medarbetare som verkar veta vad ILS är till för och använder det vid behov. 
Förändringsprocessen anses därför vara inom den andra fasen, eller 
förändringsfasen (a.a.). 
 

Inom den andra fasen utarbetas en ny struktur och motivation skapas hos 
medarbetarna.  Det betyder att införandet av ILS fortfarande pågår men det kan 
innebära att medarbetarna fortfarande behöver hjälp med att integrera förändringen 
och lära sig nya arbetssätt (Burns, 2004). Inom denna fas behöver ledare ha ett 
vakande öga för att snabbt fånga upp och lösa alla problem som kan uppstå vid 
införandet, annars kan det resultera i en dålig planering och påverka införande av ILS 
(Yukl, 2010).  
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6.2 ILS fördelar och nackdelar enligt medarbetare 
Resultatet visade att flesta medarbetare var eniga om fördelarna, att ILS kommer att 
påverka Hemtjänsten positivt på lång sikt, att ILS är viktigt för Hemtjänstens 
verksamhet och de ansåg att alla aktuella rutiner, instruktioner och andra dokument 
fanns tillgängliga för medarbetare inne på ILS. En majoritet av dem ansåg också att 
ILS kommer att leda till förbättrad kvalitet till brukarna. Resultatet indikerar att 
medarbetare tror att förändringen är välgörande och att de ser behov för den. Enligt 
Angelöw (2010) anses det öka sannolikheten för att medarbetarna välkomnar den 
förändring som införandet av ILS innebär. 
 

Det väckte däremot uppmärksamhet att inte alla medarbetare kopplade ILS till ökad 
kvalitet för brukaren. En av intervjurespondenterna kopplade inte ILS till ökad kvalitet 
till brukare och en dryg fjärdedel av medarbetarna var varken eniga eller oeniga om 
det. Det kan betyda att inte alla medarbetare har en överblick eller förståelse för 
sambandet mellan kvalitetsarbete och ökad kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 
2010; Ljungberg & Larsson, 2011). För att alla medarbetare ska få nödvändiga 
kunskaper och medvetenhet och kvalitet, kan de behöva mer utbildning (Sörqvist, 
2012; Sandholm, 2008), information och förtydligande av målet med ILS (Angelöw, 
2010; Sörqvist, 2012).   
 

Nackdelarna som kom fram var att nästan en av fem enkätrespondenter och alla 
intervjurespondenterna ansåg att ILS var komplicerat i användning. Drygt hälften av 
enkätrespondenterna var dock varken eniga eller oeniga om att ILS kunde förbättras 
och det höga antal likgiltiga kan möjligtvis förklaras med att medarbetarna inte hade 
tillräcklig erfarenhet för att bedöma det än. En dryg tredjedel ansåg däremot att ILS 
kunde förbättras enligt enkätundersökningen. Detta kan bero på att några tycker det 
är komplicerat i användning som redan kommit fram. Det kan även visa på att 
medarbetare är medvetna om att ständiga förbättringar krävs för utveckling av 
kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2010). 
 

Trots att de flesta medarbetare var neutrala, var en dryg fjärdedel ganska eniga om 
att arbetsbelastningen hade ökats. Detta kan tolkas som en nackdel och kan även 
indikera att ett betydelsefullt antal medarbetare uppfattar ILS som påfrestande. Detta 
kan öka risken för motstånd och trötthet hos medarbetarna (Ahrenfelt, 2001; 
Angelöw, 2010). 
 

De som intervjuades gav inga direkta förslag på förbättringar av ILS eftersom de 
ansåg att de inte hade tillräckligt med erfarenhet för att ge dem. De 
förbättringsförslag som medarbetare gav handlade om att få mer tid till att lära sig 
använda ILS och att de som planerar förändringar sätter sig in i medarbetarnas 
arbetsdag för att få bättre förståelse för deras arbetssituation. 
 
Sammanfattningsvis såg medarbetare många fördelar med ILS. De tyckte att ILS 
redan nu har eller kommer att ha positiva effekter för dem själva, arbetsgruppen, 
brukarna och/eller miljön. Flesta medarbetare ansåg att ILS var ett bra och 
lättöverskådligt hjälpmedel. De tyckte att det förenklade, skapade ordning och 
underlättade deras dagliga arbete. De tyckte också att det var bra att ha enklare 
tillgång till alla riktlinjer som de arbetar efter. Detta anses öka sannolikheten för att 
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medarbetarna välkomnar förändringen. Resultatet indikerade dock att användning 
och erfarenhet av ILS fortfarande är liten. 
 
6.3 Medarbetarnas attityder till ILS och dess införande 
Medarbetarna hade för det mesta positiva attityder till ILS men det är värt att 
uppmärksamma att en dryg tredjedel av enkätsrespondenterna (37,3%) visade en 
neutral uppfattning av ILS. Detta kan förklaras med att de inte har så stor erfarenhet 
av ILS, något som kom fram i intervjuerna. 
 

Bergman & Klefsjö (2010) har påpekat vikten av att ledare är förebilder och att 
förändringsarbetet måste bygga på ledarens engagemang och kunskap. Majoriteten 
av medarbetarna ansåg att enhetschefen hade positiva attityder till ILS. Detta kan ha 
påverkat deras egna attityder eftersom så många hade förtroende för enhetschefen. I 
organisationsbeskrivningen kom det fram att det är enhetscheferna som har drivit 
införandet inom sina grupper genom att vara aktiva förebilder som har prioriterat 
arbetet med ILS (personlig kommunikation, S. Edström, 17 maj 2013). Enligt 
Bergman & Klefsjö (2010) är detta en förutsättning för ett framgångsrikt införande. 
 

Det kom fram i intervjuerna att respondenterna inte tyckte att ILS utgjorde en 
drastiskt förändring i deras dagliga arbete. Medarbetarnas neutrala och positiva 
attityder ansågs därför kunna förklaras av att införandet av ILS inte utgör en radikal 
förändring i medarbetarnas ögon, utan en förändring av första ordningen, som syftar 
till att förbättra utan att påverka organisationens kärna (Ahrenfelt, 2001; Devos et al., 
2007). 
 

Här nedan presenteras medarbetarnas attityder till ILS utifrån attitydkonstruktionerna: 
beredskap för förändring (BFF), åtagande för förändring (ÅFF), öppenhet för 
förändring (ÖFF) och cynism mot en organisationsförändring (CMO) samt hur dessa 
attityder kan påverka medarbetares reaktioner mot införandet av ILS. 
 

6.3.1 Beredskap för förändring (BFF). Enligt Choi (2011) leder hög BFF 
bland medarbetare hellre till att de stödjer en förändring. De flesta medarbetarna 
tyckte att HEK har den kapacitet som behövs för att kunna införa ILS på ett lyckat 
sätt samt att de ansåg att det fått det stöd och den information de behövde för att lära 
sig använda ILS. Enligt Choi (2011) kan detta leda till att medarbetare har högre 
BFF. En annan bidragande faktor kan ha varit att flesta medarbetare ansåg att ILS 
var viktigt för HEK´s verksamhet eftersom det kan ha betytt att de ansåg att ILS 
behövdes (Choi, 2011). 
 

Som tidigare nämndes ansåg medarbetare att ILS hade många fördelar och de 
kunde knappt nämna några nackdelar. Denna åsikt kan även indikera att 
medarbetarna anser att ILS är väl lämpat för HEK och enligt Choi (2011) kan dessa 
faktorer bidra till att medarbetare får högre BFF. 
 
I Eby et al. (2000) och Weeks et al. (2004) studier kom det fram att medarbetare har 
högre BFF om organisationens struktur och regler är flexibla och stödjer förändringar. 
Intervjurespondenterna ansåg HEK vara flexibel och bra på att genomföra 
förändringar som enligt dessa studier  kan påvisa att BFF var högt bland 
medarbetare. 
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Eby et al. (2000) kom även fram till att medarbetarnas tidigare erfarenhet av 
förändringar påverkade deras BFF. I enkätstudien var de flesta neutrala till sin 
tidigare erfarenhet av förändringar inom HEK. Däremot var runt en tredjedel av 
medarbetarna ganska positiva till sin tidigare erfarenhet av förändringar. Två av 
intervjurespondenterna hade en positiv inställning till tidigare förändringar och den 
tredje hade mer kritik mot dem och påpekade att ledningen inte var alltid i kontakt 
med dem som förändringen berörde. Bättre kontakt och förståelse behövdes mellan 
ledning och medarbetare enligt henne.  
 

En faktor som drog ner medarbetarnas BFF var att runt 42% ansåg att de inte hade 
tid för att lära sig använda ILS. Detta kom även tydligt fram i intervjuerna där alla 
nämnde att de skulle vilja ha mer tid för att lära sig använda det. I detta sammanhang 
påpekar Sörqvist (2012) att medarbetare behöver tid för att lära sig nya rutiner och 
arbetssätt som är en del av förändringen. Han anser det därför vara av betydelse att 
avsätta tillräckligt med tid eftersom det är en av de resurser som organisationen 
behöver bidra med för att visa sitt stöd (a.a.). 
 

Det övergripande resultatet visade på att medarbetare inom HEK har en ganska hög 
beredskap för förändring (BFF). Det innebär enligt Kwahk & Kims (2008) definition att 
medarbetarna hade positiva åsikter om behovet av en organisationsförändring och 
ansåg att förändringarna kommer att ha positiva konsekvenser för både dem och 
hela organisationen. 
 

6.3.2 Åtagande för förändring (ÅFF). ÅFF reflekterar medarbetarnas avsikt 
att visa stöd för en organisationsförändring. Högt ÅFF bland medarbetare gör att de 
visar stöd för en förändring för att de vill, måste och/eller borde göra det (Herscovitch 
och Meyer, 2002). 
 

Det känslomässiga åtagandet anses vara ganska högt bland medarbetarna eftersom 
de tyckte att det fanns många fördelar med förändringen (Herscovitch och Meyer, 
2002). Majoriteten av medarbetarna inom HEK kände en skyldighet att delta i 
införandet av ILS, det kan indikera att de även hade ett normativt åtagande (Meyer et 
al., 2007). 
 

Sammanfattat visade medarbetare ett ganska högt ÅFF som antyder att de troligen 
kommer att visa stöd och engagemang för förändringen. Flesta medarbetare kunde 
anses ha känslomässigt och/eller normativt åtagande som ökar sannolikheten på att 
medarbetare är redo delta aktivt i förändringsarbetet och eventuellt göra uppoffringar 
för att förändringen ska lyckas (Meyer et al., 2007). Detta kan även indikera att deras 
ÅFF dämpade stressen som förändringen medför (Herscovitch och Meyer, 2002). 
 

6.3.3 Öppenhet för förändring (ÖFF). ÖFF kan definieras som en vilja till att 
stödja förändringen och en positiv känsla inför de konsekvenser som förändringen 
kommer att ha (Devos, et al., 2007). Tidigare studier har påvisat att delaktighet i 
förändringen ökar ÖFF bland medarbetare (Axtell et al., 2002; Devos et al., 2007; 
Ertürk, 2008; Wanberg & Banas, 2000). Medarbetarnas delaktighet inom HEK 
verkade däremot inte leda till högre ÖFF eftersom drygt 37% var oeniga om att de 
var delaktiga och nästan lika många (35,6%) var neutrala angående sin delaktighet. 
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Medarbetare ansågs däremot till en stor del ha förtroende för enhetscheferna 
eftersom över 70% var eniga om att de hade förtroende för sin enhetschef. Enligt 
Devos et al. (2007) och Ertürks (2008) studier anses det kunna leda till hög ÖFF 
bland medarbetarna. 
 
En annan faktor som påverkar medarbetarnas ÖFF var den information och 
kommunikation som medarbetarna fick om förändringen inom HEK (Axtell et al., 
2002; Ertürk, 2008; Wanberg & Banas, 2000). Enkätresultatet visade att flesta 
medarbetare tyckte de hade fått den information som de behövde för att kunna 
använda ILS. Nästan 80% hade gått internutbildningen “Hemtjänst och kvalitet” och 
nästan alla respondenter (89,9%) sa att de hade fått utbildning eller stöd i 
användandet av ILS från kvalitetsstödjare eller kvalitetsombud. Alla 
intervjurespondenterna hade fått undervisning för att lära sig använda ILS. 
Medarbetare ansågs därför ha hög ÖFF utifrån den information och kommunikation 
de fått. 
 

Den studie som Devos et al. utförde 2007 visade att tidigare erfarenhet av 
förändringar inom organisationen kunde påverka medarbetarnas ÖFF. Som tidigare 
nämndes i kapitel 6.3.1 var flesta medarbetare neutrala till sin erfarenhet av 
förändringar inom HEK och runt en tredjedel av medarbetarna ganska positiva. Två 
av tre intervjurespondenter hade även en positiv inställning till tidigare förändringar. 
Men i sin studie kom Devos et al. (2007) även fram till att medarbetarnas förtroende 
för ledarna hade en starkare effekt på ÖFF än tidigare erfarenhet. Detta kan innebära 
att de medarbetare som antingen var neutrala eller inte hade en bra erfarenhet, ändå 
hade ganska hög ÖFF eftersom andel medarbetare som hade förtroende för 
enhetschefen var avsevärt större än den som hade positiv erfarenhet. 
 

Sammanfattat indikerar resultatet att medarbetare inom HEK hade en ganska hög 
ÖFF som kan betyda att medarbetare hellre visar stöd för förändringen (Etürk, 2008) 
och att medarbetare har en positiv känsla inför de konsekvenser som förändringen 
kommer att ha (Wanberg & Banas, 2000). Högre ÖFF kan även innebära att 
medarbetare har hög arbetsglädje och låg arbetsrelaterad irritation (a.a.). 
 
6.3.4 Cynism mot organisationsförändring (CMO). CMO definieras som en 
pessimistisk åsikt om förändringsarbetes framgång eftersom de ansvariga anses 
vara inkompetenta och/eller omotiverade (Wanous et al., 2000). Enligt Stanley, 
Meyer och Topolnytsky (2005) anses CMO ha en stark koppling till motstånd mot 
förändringar. 
 
CMO har visat sig vara högre bland medarbetare om de har negativ erfarenhet av 
tidigare förändringar (Wanous et al., 2000). Som tidigare kom fram i kapitel 6.3.1 
hade de flesta medarbetare en neutral ställning till sin tidigare erfarenhet, men fler 
var ändå positiva än negativa till den. I svaren där medarbetare skulle ta ställning till 
tidigare erfarenhet av förändringar var endast 13,6% negativa till det första 
påståendet och 15,3% till det andra. En av tre intervjurespondenter var även kritisk 
till tidigare förändringar. Detta kan indikera att det finns ett litet men ändå ett 
betydelsefullt antal medarbetare som kan utveckla CMO. 
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Medarbetarnas förtroende för ledare är en av de faktorer som leder till mindre CMO 
(Reichers et al., 1997; Qian & Daniels, 2008). Denna faktor kan anses leda till lägre 
CMO bland medarbetare inom HEK eftersom de flesta (72,2%) var eniga om att de 
hade förtroende för enhetschefen.   
 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten i denna studie att medarbetarna inom HEK 
visar få tecken på CMO. Det bör ändå noteras att de fanns några medarbetare som 
indikerade att de hade attityder som antingen har eller kan utvecklas till CMO. Detta 
är värt att uppmärksamma och beaktas eftersom detta kan leda till att medarbetare 
förlorar sin arbetsmotivation (Choi, 2011) eller att de söker efter att bekräfta sina 
attityder med motstånd eller sabotage av ILS (Reichers et al., 1997; Bommer, Rich & 
Ruben, 2005). 
 
Det är viktigt att minska CMO med förebyggande åtgärder som att medarbetare får 
vara delaktiga i förändringen (Brown & Cregan, 2008), i besluttagandet (Wanous et 
al., 2000) och informationsflödet under de första stegen i införandet av ILS (Qian & 
Daniels, 2008; Stanley et al., 2005). 
 
6.4 Slutsatser 
Det övergripande syftet med denna studie är att erhålla förklaring och förståelse för 
medarbetares användning och attityder till de processkartor och dokument som ingår 
i det integrerade ledningssystemet (ILS) samt den förändring som införandet av dem 
innebär inom Hemtjänsten i Eskilstuna kommun. Syftet är även att erhålla förklaring 
och förståelse om medarbetarattityders påverkan på införandet av ILS genom att 
utgå ifrån teorier om attitydkonstruktioner.                  
 

Införandet av ILS inom HEK är i ett tidigt skede och resultaten bekräftar detta. En 
stor andel medarbetare verkar veta när de ska använda ILS men har inte fått 
möjligheten att använda det aktivt i arbetet, eftersom de inte har haft behov av det 
ännu. 
 

Införandet kan anses ha väckt engagemang bland medarbetare eftersom de var 
generellt positiva till ILS och var eniga om att det hade många fördelar. En relativt 
stor andel var dock neutral i dessa påståenden som kan just tyda på att de inte 
kunde uttrycka sig på grund av erfarenhetsbrist. 
 
Medarbetare inom HEK hade en ganska hög beredskap för förändring (BFF), 
åtagande för förändring (ÅFF) och öppenhet för förändring (ÖFF). Detta indikerar att 
de både vill och känner en skyldighet att visa stöd för förändringen eftersom de anser 
att ILS kommer att ha positiva konsekvenser för dem och organisationen. Cynism 
mot organisationsförändring (CMO) var relativt lågt som innebär att risken för 
motstånd för förändringen är liten. 
 
Slutsatserna är att de attityder som medarbetare inom HEK har borde inte vara ett 
hinder för ett framgångsrikt införande av ILS. Tvärt om anses HEK medarbetare 
hellre vara villiga att aktivt delta och se till att förändringen lyckas. Införandet av ILS 
anses därför inte kräva drastiska attitydförändringar bland medarbetarna för att 
möjliggöra dess framgång.  
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6.4.1 Slutsatsernas relevans. Studien utgick ifrån att undersöka införandet av ett 
ledningssystem i ett tidigt skede inom en offentlig verksamhet där det övergripande 
syftet var att öka kunskap om införandet av ILS inom HEK ur ett 
medarbetarperspektiv, beskriva medarbetarnas användning och attityder till 
ledningssystemet och hur dessa kan påverka det fortsatta införandet utifrån teorier 
om attitydkonstruktioner. 
 

Syftet anses ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt och därmed kan resultatet av 
studien först och främst tillföra kunskap inom HEK där studien utfördes. Men 
eftersom analysen bygger på välbeprövade teorier kan resultatet även vara av värde 
för andra liknande verksamheter inom Eskilstuna kommun samt andra kommuner 
som förbereder införande av ett integrerat ledningssystem. 

 
 

7 DISKUSSION 
 
7.1 Resultat och rekommendationer 
Studien påvisar vikten av positiva attityder till förändringar bland medarbetare för att 
möjliggöra deras genomförande på ett framgångsrikt sätt. Resultatet indikerar att 
medarbetares attityder i detta fall inte borde utgöra ett hinder i införande av ILS. Men 
det utesluter dock inte att problem kan uppstå med genomförandet av ILS på grund 
av andra faktorer, såsom tekniska omständigheter eller brist på tid eller resurser.  
 

I analys av resultatet upptäcktes några faktorer som möjligtvis kan behöva beaktas, 
såsom tecken på förändringströtthet och de åsikter att ILS innebär ökad 
arbetsbelastning. Trots att ILS inte ska innebära administration för medarbetarna 
kom fram kritik mot ökade administrativa uppgifter och liten tid för dem enligt 
medarbetares uppfattning. Detta kan bero på att medarbetare inte var helt säkra på 
vad arbetet med ILS innebär samt att det kan ha blandats ihop med andra 
förändringar inom HEK, där de enligt S. Edström (personlig kommunikation, 17 maj 
2013) infört ett nytt dokumentationssystem (VIVA) under införandet av ILS. 
 

Några medarbetare såg inte sambandet mellan ILS och förbättrad kvalitet för 
brukaren och resultatet indikerade att en liten men betydelsefull andel medarbetare 
tyckte de hade för lite tid att lära sig använda ILS. Det fanns även några tecken på 
cynism mot organisationsförändringar bland några och begränsad delaktighet bland 
medarbetare. Om HEK vill motverka eventuellt motstånd som möjligtvis kan 
uppkomma bland några medarbetare på grund av dessa faktorer kan de bland annat 
utgå ifrån de kriterier som beskrevs i kapitel 3.8 såsom utbildning, tid, information, 
kommunikation, delaktighet som beskrivs här nedan, för att förbättra möjligheterna 
för ett mer framgångsrikt införande av ILS.  
 

Eftersom utbildning och information utifrån medarbetarnas behov är av stor vikt i ett 
kontinuerligt förbättringsarbete (Sörqvist, 2012; Sandholm, 2008) kan HEK eventuellt 
erbjuda ett fortlöpande stöd och undervisning av ILS till de medarbetare som vill eller 
behöver det. Till exempel ge medarbetare tid i arbetsschemat, regelbundet eller vid 
behov, för att prova sig fram i användning av ILS. De kan även utforska fler sätt för 
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att öka medarbetares kvalitetsmedvetenhet och förståelse för sambandet mellan 
kvalitet och kundtillfredsställelse. 
 

Tid var ett återkommande tema i resultatet. Det fanns medarbetare som inte tyckte 
att de hade tid för att lära sig det nya systemet och en stor andel medarbetare tyckte 
det var för många förändringar på gång. Det är därmed värt att fundera på om 
förändringsarbetet drivs för hårt med för många förändringar samtidigt som kan 
tröttna ut medarbetarna. HEK kan därmed ha Sandholms (2008) rekommendationer i 
åtanke och se till att medarbetare får, förutom den tid de redan fått för utbildning och 
stöd, även får den tid som arbetet kräver, så att nya rutiner och arbetssätt kan läras 
in och följas på ett framgångsrikt sätt. 
 

Vikten av medarbetares delaktighet i ett förändringsarbete är väl dokumenterad i 
litteraturen (Angelöw, 2010; Bergman & Klefsjö, 2010; Sörqvist, 2012). Eftersom 
resultatet tydde på att delaktighet var låg bland respondenterna kan HEK undersöka 
fler möjligheter för öka deras delaktighet i förändringsarbetet inom sin verksamhet. 
 

I litteraturen kommer det fram att kommunikation är av stor vikt och att medarbetare 
som känner sig upplysta är tryggare och accepterar förändringar lättare (Sörqvist, 
2012). Det finns tydliga vägar för kommunikation inom HEK, enhetschef diskuterar 
och informerar om ILS på APT samt att kvalitetsombudens roll är bland annat att 
återkoppla information ifrån medarbetare till kvalitetsstödjare och tvärtom. Detta kan 
underlätta för ledare och kvalitetsstödjare att vara lyhörda för eventuell kritik något 
som Angelöw (2001) anser vara ett tecken på engagemang och kunna ge värdefull 
information. 
 

Att kommunicera och återkoppla positiva effekter och framgångar med ILS på ett 
tydligt sätt till medarbetare och ledning kan även motverka eventuellt motstånd, 
skapa mer uthållighet, engagemang och förändra attityder (Sörqvist, 2012). Det kan 
vara i form av kvalitetsutmärkelser, utbildning, befordran, ceremonier, temadagar 
eller andra aktiviteter (a.a.). 
 

Studiens syfte var inte att undersöka ledningen hos HEK och deras roll i införande av 
ILS men de frågor som dock ställdes angående ledningen indikerar att det finns 
förtroende mellan en stor andel medarbetare och enhetschefer. Medarbetare ansåg 
även att deras enhetschefer var positiva till införande av ILS. Detta ökar 
sannolikheten för ett framgångsrikt införande av ILS eftersom kontinuerligt 
förbättringsarbete är beroende av engagerade ledare och medarbetares förtroende 
för ledningen kan påverka förändringens utfall (Angelöw, 2010; Bergman & Klefsjö, 
2010; Etürk, 2008; Weeks et al., 2004).  
 
7.2 Metod och källkritik 

Vid val av metoder och källor i studien togs hänsyn till de resurser som fanns för 
studien samt källornas tillförlitlighet. Detta kapitel redogör för konsekvenserna av 
dessa val. 
 

7.2.1 Metodkritik. 
Enkäter. En av målsättningarna med den kvantitativa enkätstudien var att få 

fram ett representativt resultat som kunde generaliseras till populationen. Därför var 
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det viktigt att försöka utesluta slumpmässiga och systematiska fel i urvalet (Wedin & 
Sandell, 2004). Ett slumpmässigt urval, där deltagare lottas ut, är den vanligaste 
metoden för att undvika dessa fel och skapa ett representativt urval (a.a.). I denna 
studie hade författarna inte tillgång till ett slumpmässigt urval utan använde sig av ett 
bekvämlighetsurval för att närma sig HEK´s medarbetare utan att störa deras dagliga 
arbete. Detta kan ha begränsat resultatens generaliserbarhet (Bell, 2006). 
Svarsalternativen var bundna för att göra det lätt för respondenter att svara med 
endast ett eller fler kryss. Detta förenklade även bearbetning av svaren. Men 
eftersom färdiga svarsalternativ kan styra tanken hos respondenter och locka till 
mindre genomtänkta svar var det viktigt att de valdes med omsorg (Kylén, 2004). 
Svarsalternativen i enkätstudien var till en stor del utvärdering av hur eniga eller 
oeniga respondenterna var ett presenterat påstående. 
 

Intervjuer. Tillförlitligheten i intervjustudier kan vara problematiska (Patel & 
Davidson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009) och resultaten kan bli snedvridna om de 
intervjuade uppträder på ett sätt som de tror förväntas av dem, medvetet eller 
omedvetet (Bell, 2006). Detta kallas för intervjuareffekt (Bell, 2006; Patel & Davidson, 
2003). Intervjuaren ska visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen 
så att den inte upplever sig dömd eller kritiserad, men ska även vara försiktig med att 
inte ge intryck om att vissa svar är bättre än andra (Patel & Davidson, 2003). 
Intervjuaren bör därför vara medveten om hur olika gester, röst och ansiktsmimiker 
kan upplevas av intervjupersonen (Bell, 2006; Patel & Davidson, 2003). För att 
minska risken för detta anser Patel och Davidson (2003) att intervjuaren behöver 
träning. 

 

I denna studie försökte intervjuaren minimera möjlig intervjuareffekt genom att vara 
medveten om sitt kroppsspråk, visa intresse för respondentens svar men att ändå 
vara neutral för att påverka respondenten så lite som möjligt. Intervjuaren hade 
däremot inte tidigare erfarenhet av att intervjua utan litade mest på den kunskap hon 
läst sig till. 
 

Antalet intervjuer hade kunnat vara fler men mer tid ägnades istället åt att förbereda 
intervjuerna och analysera dem, något som Kvale & Brinkmann (2009) anser att 
många intervjustudier vinner på istället för att fokusera på kvantitet. 
       

Metodkombination. Denscombe (2009) påpekar att metodkombination kräver 
olika egenskaper av forskarna. I detta fall hade en mer erfarenhet av kvantitativa 
forskningsmetoder, och den andra hade mer erfarenhet av kvalitativa metoder, som 
även innebär att en av författarna hade liten erfarenhet av att arbeta med statistiska 
metoder och den andra hade inte arbetat med kvalitativa data förut. Författarnas 
olika bakgrunder ansågs dock vara kompletterande och för det mesta en fördel. 
Däremot kan det faktum att författarna inte fullt ut behärskade båda metoderna 
eventuellt ha lett till en diskrepans i formulering, resultat och analys. De fick förlita sig 
på den andres erfarenhet och kunskap inom området. Men båda var medvetna om 
detta och uppehöll en ständig och öppen dialog angående dessa olika 
forskningsmetoder under hela processen.  
 

Författarna hade även olika roller i studien. Insamling av data och kommunikation 
med Hemtjänsten i Eskilstuna genomfördes av en, men förberedning, litteraturstudie, 
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beskrivande och analys genomfördes av båda två tillsammans. Eftersom en 
genomförde intervjuerna och den andra transkriberade dessa, kan det ha lett till en 
ökad validitet och motverkat en eventuell bias i bearbetning av intervjuerna. Däremot 
kan det ha lett till att icke-verbal information missades, så som respondenternas 
kroppsspråk.  
 

7.2.2 Källkritik. Enligt Bell (2006) är det omöjligt att analysera allt källmaterial 
inom ett visst område, dess omfattning styrs av den tid och resurser forskaren har. 
Därför måste ett urval göras av källmaterialet. En kritisk analys av källor ökar 
studiens validitet, relevans och reliabilitet (a.a.). Det är därför viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till källorna och undersöka om, och i så fall hur, källmaterialet 
påverkas av de åsikter, värderingar eller andra övertygelser som källans författare 
kan ha (a.a.). Författare granskade alla källor har på ett kritiskt sätt. Endast källor 
som ansågs vara aktuella i nuvarande forskning och passa till studiens syfte 
användes, de andra rensades bort. 
 

Många källor hämtades i genom sökmotorn Google Scholar som erbjuder enkel, 
snabb och gratis tillgång till litteratur (Mikki, 2009). Denna sökmotor har kritiserats för 
att ge breda resultat som inkluderar böcker och många citat som ibland kan visas 
utan tillgång till originalkälla. Som jämförelse visar sökmotorn Web of science mer 
strukturerade och uppdaterade resultat eftersom Google Scholar uppdaterar inte sin 
databas lika ofta och har då inte alltid den nyaste forskningen tillgänglig (a.a.).  
Användning av Google Scholar kan därmed ha lett till att författarna förbisåg mer 
aktuella källor eller att de inte alltid uppfyllde den akademiska standarden att vara 
“peer reviewed” det vill säga granskat av forskare inom fältet. Detta var dock något 
som författarna var medvetna om och försökte aktivt undvika genom att undersöka 
författares bakgrund och journalernas antagningskrav.  
 

De tidsresurser och fokus på att ha aktuella källor ledde i vissa fall till att vissa källor 
användes ganska mycket, till exempel Bell (2006). Detta kan ha lett till ensidig syn på 
forskningsteori och eventuellt exkluderat andra synpunkter eller bredare litteratur 
inom området. Det samma gällde för den personliga kommunikationen. Författare 
hade mest kontakt med två personer inom kommunen men eftersom en av dem 
arbetar inom HEK och har direkt kontakt med enhetschefer och medarbetare ansågs 
mycket av den kommunikationen vara relevant för studien. Det kan ifrågasättas om 
denna kommunikation speglar personens åsikter eller tyckande, något som kunde ha 
undvikits eller uteslutits om kommunikationen hade inkluderat fler personer inom 
HEK eller Vuxenförvaltningen.   
 
7.3 Studiens möjliga begränsningar 
Studien gjordes i ett mycket tidigt skede i införandet av ILS. Fördelarna med detta 
ansågs vara att om medarbetare hade gett signaler om motstånd, trötthet och 
negativa attityder hade det funnits en möjlighet att kunna uppmärksamma och ändra 
på det innan införandet gick vidare. Det hade kunnat öka sannolikheten för ett mer 
framgångsrikt införande av ILS. 
 

I efterhand utfördes studien lite för tidigt för att studera attityder, erfarenheter och 
djupare åsikter angående ILS. Tidpunkten ledde till att intervjurespondenterna inte 
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kunde ge exempel på fördelar och nackdelar på grund av liten praktisk erfarenhet av 
ILS. 
 

Trots att studiens metod anses kunna vara reproducerbar skulle en upprepning 
kunna ge ett annat resultat eftersom det påverkades av den tidpunkt införandet av 
ILS befann sig under studiens gång.  
 

Det valda urvalet ansågs återspegla medarbetarnas egenskaper i ålder och 
utbildning men det var ändå ett bekvämlighetsurval där enhetscheferna anmälde sin 
grupp för deltagande. Detta kan ha inneburit att de mest engagerade ledarna valde 
att anmäla sina grupper, men att de mindre engagerade inte prioriterade det. Ett 
slumpvis valt urval med fler deltagare skulle därför eventuellt kunna ge korrektare 
resultat 
 

Användning av ILS utvärderades endast med tre frågor i enkäten och med öppna 
frågor i intervjuerna. Om dessa frågor hade kompletterats med observation eller data 
ifrån ILS om användning hade det kunnat ge bredare förståelse av medarbetarnas 
användning av ILS. Endast de tre som deltog i intervjuerna kunde ge beskrivningar 
av det som de ansåg vara bra och det som kunde förbättras med ILS eftersom den 
strukturerade enkäten inte gav respondenterna möjlighet till att svara på dessa frågor 
öppet.  
 

Som tidigare kom fram tydde resultatet på att delaktighet var låg bland 
respondenterna men det bör däremot beaktas att studien undersökte endast en 
begränsad del av delaktigheten bland enkätrespondenter. Dessa tog endast ställning 
till om de var delaktiga i att utforma de rutiner som finns inne på ledningssystemet. 
För att få en bättre bild av medarbetares delaktighet hade fler påståenden kunnat 
presenteras.  
 

För att göra en kort och konkret enkät och intervjuguide utformade författarna egna 
attitydfrågor som utgick ifrån de teman som tidigare kopplats till 
attitydkonstruktionerna, men inte de frågor som använts vid tidigare studier. Detta 
kan ha inneburit att frågorna i denna studie inte mätte medarbetarnas attityder utifrån 
attitydkonstruktionerna lika grundligt som tidigare studier. 
 

Intervjumiljön kunde ha varit mer neutral där alla medarbetare kom till samma rum 
utanför sin arbetsplats. Men detta var dessvärre inte möjligt eftersom deltagare fick 
intervjuas under arbetstid och deras arbetsinsatser fortsatte direkt efter intervjuerna. 
Det kan även ifrågasättas om det har påverkat enkätsrespondenterna att de svarade 
på enkäten i slutet av en arbetsplatsträff tillsammans med sin enhetschef, som tog 
emot de besvarade enkäterna. Det är möjligt att de inte vågade vägra att delta på 
grund av att enhetschefen var närvarande, eller att deras svar påverkades medvetet 
eller omedvetet av enhetschefens närvaro trots enkätens instruktioner om att den var 
anonym. 
 

Vid frågeställningar till medarbetare användes ordet ledningssystem med samma 
bemärkelse som de processkartor och dokument som tillhörde ILS. Detta förklarades 
i början av undersökningarna men det kan ändå ifrågasättas om medarbetarna hade 
svarat annorlunda om orden processkartor och dokument hade använts i stället. HEK 
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införde även andra förändringar på samma gång och ILS så otydliga koncept kan 
därför ha lett till att medarbetare missförstod eller kopplade frågorna till andra 
förändringar, till exempel dokumenteringssystem, som innebar fler administrativa 
uppgifter. 
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
Då ledningssystemet (ILS) inom Hemtjänsten inom Eskilstuna kommun (HEK) inte 
var helt infört skulle det vara intressant att göra en uppföljande studie när 
medarbetare har hunnit få mer erfarenhet av ILS. En sådan undersökning skulle 
kunna ge en bild av hur medarbetarnas attityder utvecklats samt ge mer detaljerade 
beskrivningar och fler exempel på fördelar och nackdelar. Därmed kunde 
medarbetarnas attityder under olika tidpunkter undersökas och jämföras. 
 

Det skulle även vara intressant att undersöka införande av ILS utifrån ledningens 
attityder och se om det fanns likheter och skillnader på medarbetar- och 
ledarskapsperspektivet. En longitudinell studie skulle däremot inte kunna baseras på 
det insamlade materialet i denna studie eftersom respondenternas identitet inte 
kodades utan var helt anonyma. Det innebär att resultaten inte kan jämföras för varje 
respondent. Däremot utgick denna studie ifrån att vara en uppsats men inte en 
regelrätt forskning så materialet bedömdes vara godtagbart för detta syfte. 
 

Införandet av ILS pågår i flera verksamheter inom Vuxenförvaltningen (VF) (personlig 
kommunikation, K. Emanuelsson & S. Edström, 23 jan 2013) och det skulle vara av 
intresse att utföra en liknande studie i en annan verksamhet för att kunna studera 
likheter och skillnader i medarbetarnas attityder, användning och åsikter om ILS. 
Detta skulle kunna ha ett praktiskt värde för VF eftersom målet är att införa det inom 
alla verksamheter i Vuxenförvaltningen. 
 

Vidare forskning skulle kunna undersöka medarbetarnas attityder tillsammans med 
deras beteende. Det skulle kunna redogöra för en tydligare och mer detaljerad 
beskrivning av kopplingen mellan attityder och beteende och redogöra för sambandet 
mellan orsak och påverkan. Det vill säga hur beteendet kan påverka attityderna och 
inte endast hur attityder kan påverka beteendet, som undersöktes i denna studie. 
 

Det skulle även vara intressant att undersöka attityder till ILS i sammanhang med 
medarbetarnas datavana eftersom det kan eventuellt påverka medarbetarnas 
attityder till ILS och andra IT verktyg i arbetet.  
 
7.5 Bidragande kunskap 
Denna studie anses kunna bidra till ytterligare utveckling av förbättringsarbetet inom 
VF i Eskilstuna kommun genom en återkoppling av medarbetarnas attityder och 
deras påverkan. Den anses även kunna uppmärksamma vikten av medarbetarnas 
attityder inför följande studier inom ämnet, samt uppmuntra dem som inför 
förändringar till att ta hänsyn till denna faktor. 
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BILAGA A. 
Enkät 
Välj det alternativ som bäst beskriver dig. Kryssa i endast ett av alternativen. 
1) Ålder:  

 20 år eller yngre 
 21-30 år 
 31-40 år 
 41-50 år 
 51- 60 år 
 61 år eller äldre 

2) Anställning:  

a)  Heltid   Deltid  Annat:___________________ 

b)  Fast anställning      Långtidsvikarie      Timvikarie      Annat:_________________ 

3) Högsta avslutad utbildningsnivå: 

 Grundskola      Gymnasium/Komvux      Eftergymnasial yrkesutbildning/Folkhögskola 

 Högskola/Universitet       Annat:____________________________________________ 

4) Jag har gått kursen Hemtjänst och kvalitet (5-kamp). 
 Ja  
 Nej  
 Vet ej 

 
5) Jag har fått stöd/utbildning i användandet av ledningssystemet ifrån kvalitetsstödjare eller 

kvalitetsombud?  
 Ja  
 Nej  
 Vet ej 

  
6) Om jag inte vet hur aktuell rutin ser ut då tar jag reda på det i genom att: (välj ett eller fler 

alternativ) 

 Kollar i dokument som finns i pärmar på arbetsplatsen. 
 Frågar en kollega eller chef. 
 Kollar i dokumenten på intranätet Internportalen. 
 Tillsammans med en kollega eller chef kollar jag i dokumenten på Internportalen. 
 Annat:___________________________________________________________ 

7) Vad gör jag om jag behöver information runt inledningssamtal? (Välj ett eller fler 
alternativ). 

 Kollar i dokument som finns i pärmar på arbetsplatsen. 
 Frågar en kollega eller chef. 
 Närmar mig i dokumenten på intranätet Internportalen. 
 Tillsammans med en kollega eller chef kollar jag i dokumenten på Internportalen. 
 Annat:______________________________________________________________ 
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Välj det alternativ som stämmer överens med vad du  
tycker. Kryssa i endast ett av alternativen. 

8) Jag tycker att jag får det stöd jag behöver för att  
kunna  lära mig använda ledningssystemet.                                                                  

9) Jag tycker att ledningssystemet är viktigt för  
hemtjänstens verksamhet.                                                            

10) Jag tror att ledningssystemet leder till förbättrad kvalitet  
i insatserna till våra brukare.                                                   

11) Jag tycker att hemtjänsten har den kapacitet som behövs  
för att kunna införa ledningssystemet på ett lyckat sätt.                                               

12) Ledningssystemet har underlättat för mig att hitta  
aktuella skriftliga rutiner.                                                                          

13) Jag tror inte att ledningssystemet kommer att bidra  
till någon märkbar förändring inom hemtjänsten.                                                      

14) Med ledningssystemet har min arbetsbelastning ökats.                                             

15) Jag har tid för att lära mig använda ledningssystemet.                                            

16) Jag är osäker på hur ledningssystemet påverkar  
mina arbetsuppgifter.                                                                          

17) Jag tycker att tidigare förändringar (t.ex införing av nya  
system) inom hemtjänsten har lyckats bra.                                                  

18) Jag som medarbetare får vara delaktig i att utforma de  
rutiner som finns inne på ledningssystemet.                                                                  

19) På lång sikt tror jag att ledningssystemet kommer att   
påverka hemtjänsten positivt.                                                                       

20) Alla aktuella rutiner, instruktioner och andra dokument  
finns tillgängliga för mig som medarbetare inne  
i ledningssystemet.                                                                                          
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Välj det alternativ som stämmer överens med vad du  
tycker. Kryssa i endast ett av alternativen 

 

21) Jag tror att ledningssystemet bidrar i dag till att  
medarbetare inom min arbetsgrupp utgår ifrån samma  
rutiner och instruktioner i arbetet.                                                         

22) Jag har förtroende för vår enhetschef                                               

23) Jag tror att på lång sikt kommer ledningssystemet att  
påverka hemtjänsten negativt.                                                    

24) Jag tycker att jag har en skyldighet till att delta  
i införingen av ledningssystemet.                                                    

25) Jag tycker att ledningssystemet är komplicerat  
i användning.                                                              

26) Jag har haft dålig erfarenhet av tidigare förändringar 
inom hemtjänsten                                                 

27) Jag har fått den information som jag behöver för att veta  

på vilket sätt jag kan använda mig av ledningssystemet.                                         

 

 

28) Jag tycker att ledningssystemet kan förbättras.                                                    

29) Jag tycker att det är för många förändringar som görs  
inom hemtjänsten på samma gång.                                                                          

 

 

 

 

Välj det alternativ som stämmer överens med vad du 
tycker. Kryssa i endast ett av alternativen. 

 

30) Min uppfattning av ledningssystemet är:                                               

31) Jag tycker att enhetschefens attityd till ledningssystemet är:                               
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BILAGA B. 

Intervjuguide 
 
Inledning 
 
Jag berättar kort om mig själv samt informerar om: 
Tack för att du ville delta i denna intervju. Mitt namn är Viktoria Sigtryggsdottir 
och jag ska tillsammans med min kurskamrat Ingibjörg Ferrau Ólafsdottir göra 
ett magisterarbete inom Kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet i Östersund. 

o Syftet med undersökningen - Vi är intresserade av medarbetares 
erfarenheter och åsikter i införande av förändringar på arbetsplatser. 
Därför har vi valt att studera hur medarbetarna inom hemtjänsten 
beskriver sina erfarenheter av det nya ledningssystemet som infördes 
på hemtjänstens internportal i oktober 2012. Med ledningssystem 
menar vi processkartorna inne på internportalen där rutiner och 
instruktioner är kopplade till de arbetsmoment ni ska utföra. 

o Vi utför en undersökning där drygt 80 medarbetare svarar på enkäter 
och tre personer intervjuas för att få en fördjupad bild av 
medarbetarnas åsikter. Du är en av de tre som har blivit slumpmässigt 
utvald för att delta i intervjudelen. 
 

o Intervjuns upplägg - Intervjun kommer att vara i max 30 minuter och 
kommer att ha den som ett informellt samtal. 
 

o Hantering av materialet/konfidentialitet - Dina svar kommer att 
behandlas strikt konfidentiellt och anonymt, så svaren kan därför inte 
spåras tillbaka till dig som medarbetare. Endast vi och vår handledare 
kommer att ha tillgång till insamlad data. Resultaten av vårt 
examensarbete kommer sedan att presenteras i maj (2013) för 
Hemtjänstens områdeschef och kvalitetsstödjare samt lärare och 
klasskamrater inom Kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet. 
 

o Frivillighet – möjlighet att när som helst avbryta eller avstå från att 
svara. Jag vill understryka att din medverkan i undersökningen är helt 
frivillig och du kan när som helst avsluta din medverkan.   
 

o Inspelning - Går det bra att jag dokumenterar vårt samtal igenom att 
spela in det? 

Inledande frågor & bakgrundsfrågor: 
 
Berätta kort om dig själv 

o Vilken är din roll /arbetsuppgifter på HEK idag? 
o Hur länge har du arbetat för HEK? 
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Stöd ifrån organisationen - Information 
 
Vad anser du att ledningssystemet är för något? 

o Har du fått information om ledningssystemet och hur du kan använda 
det? Berätta om den information du har fått kring Ledningssystemet. 

o Har du fått undervisning i hur du kan använda ledningssystemet?  
o Vad tyckte du om undervisningen?  

o Var den lättförståelig/tillgänglig? 
o Hjälpte den dig vid användning av ledningssystemet? 

o Tycker du att du har fått den kunskap du behöver för att kunna använda 
ledningssystemet?   

Delaktighet, engagemang och känner de en skyldighet till att delta? 

Vilka åsikter har du om ledningssystemet: 

o Vad tycker du om den förändring som ledningssystemet innebär? 
 Påverkar den dig? Om ja, på vilket sätt?   

o Känner du dig delaktig i arbetet runt (eller införing av) 
ledningssystemet?  

 På vilket sätt? 
o Tycker du att arbetsgruppen är delaktig i arbetet runt (eller införing av) 

ledningssystemet.  
 På vilket sätt? 

o Tycker du att du har en skyldighet till att delta i arbetet runt (eller 
införing av) ledningssystemet?  

  
o Tycker du att det finns engagemang för ledningssystemet?  

o På vilket sätt?  
 Hos dig som medarbetare?  
 Bland arbetsgruppen? 
 Hos enhetschef? 

 
Användning av ILS: 
 
Använder du ledningssystemet i ditt arbete? 

o Om ja! på vilket sätt? 
o Hur påverkar det ditt dagliga arbete? 
o Har ditt dagliga arbete förändrats?   
o Ge exempel på vilka anser du vara de största skillnaderna nu jämfört 

med innan? 
o Om nej-varför inte? Vad skulle behövas för att du skulle använda det? 

 
Stöd ifrån organisationen - Tid 

o Tycker du att du har du fått den tid du behöver för att lära dig använda 
ledningssystemet?  

o Om ja, Beskriv på vilket sätt: 
o Om nej, varför inte? 
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Attityder till införandet: 

Vilken betydelse anser du att ledningssystemet har för hemtjänsten?  

o Tycker du att ledningssystemet behövs? 
o Om ja, på vilket sätt? 
o Om nej, varför inte? 

 
Attityder till införande och fördelar/förbättringsmöjligheter allmänt: 
 
Vilka resultat tror du att ledningssystemet kommer att ge i framtiden? 

 Positiva/negativa 

 Ge exempel. 
 
Vilka fördelar tycker du att ledningssystemet har? 

o För dig som medarbetare? 
o För arbetsgruppen? 
o För brukarna? 
o För hemtjänsten som helhet? 

 
Beskriv eventuella svårigheter som du har upplevt med 
ledningssystemet? 
 
Kan något förbättras med ILS? 

 För dig som medarbetare? 

 För arbetsgruppen? 

 För brukaren? 

 För hemtjänsten som helhet? 
 

Har du förslag om eventuella förbättringar av ledningssystemet? 

 Ge exempel: 

Vad tycker du om hemtjänstens kapacitet för att införa lyckade 
förändringar? 

 Har du erfarenhet av tidigare förändringar inom HEK (som sagt inte 
nuvarande). 

 Hur tyckte du att den/de gick  
 lyckades den bra/illa? varför/varför inte?  

 
Avslutning: 

 Något du vill tillägga? Har du andra funderingar kring ledningssystemet på din 
arbetsplats? 

 Tack för intervjun! 
 Fråga hur det kändes och om det finns några funderingar 
 Upprepa kort det som sades i början angående syfte och hantering av 

material. 
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BILAGA C. 

Förstudie 

Instruktioner för granskning av undersökningsfrågor: 
 
Tacka för att ta de tar sig tid för att hjälpa oss att forma frågorna för vår 
undersökning. Deras återkoppling är viktig för oss. Vi ber Er att besvara 
undersökningen individuellt och sedan kommer vi att diskutera unsersökningen 
utifrån förbestämda frågor och det som kommer upp i diskussionen. 
 
Hur lång tid tog det att besvara enkäten?(Besvaras av intervjuare)_______________ 
 
Är instruktionerna klara/tydliga och lätta att förstå?___________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Finns det några frågor som var svåra att tolka eller mångtydiga? i så fall vilka och 
vilken är anledningen? 
___________________________________________________________________ 

 
Finns det någon fråga du inte vill svara på?_________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Tycker du att det fattas någon viktig fråga?_________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Hur upplever du enkätens utformning? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Övriga kommentarer och synpunkter? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Det är viktigt att ni inte pratar med andra medarbetare utan den granskningsgruppen 
ang. de frågorna förrän alla andra har deltagit (efter v. 10). Ni kommer inte att delta i 
den slutversionen av undersökningen, om den skulle komma till era arbetsgrupper. 
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BILAGA D. 

 Hej,  
Vi är två studenter inom Kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska under våren genomföra vårt 
examensarbete, som är en magisteruppsats. 
 
Vi är intresserade av medarbetares erfarenheter och åsikter i införande av 
förändringar på arbetsplatser. Därför har vi valt att studera hur 
medarbetarna inom hemtjänsten beskriver sina erfarenheter av det nya 
ledningssystemet som infördes på hemtjänstens internportal i Oktober 
2012. Med ledningssystem menar vi processkartorna inne på 
internportalen där rutiner och instruktioner är kopplade till de 
arbetsmoment ni ska utföra. 
 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst 
avsluta din medverkan. Enkäten har arbetats fram av oss studenter. Dina 
svar behandlas strikt konfidentiellt och anonymt, och kan därmed inte 
spåras tillbaka till dig som medarbetare. Endast vi och vår handledare (se 
nedan) kommer att ha tillgång till insamlad data.   
 
Resultaten av vårt examensarbete kommer att presenteras i maj 2013 för 
Hemtjänstens områdeschef och kvalitetsstödjare samt lärare och 
klasskamrater inom Kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet. 
 
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan! 
 
Ingibjörg Ferrau Ólafsdottir  e-post: inla1101@student.miun.se 
Viktoria Sigtryggsdottir  e-post: visi1102@student.miun.se 
 
Handledare:Roland Harnesk 
roland@harnesk.info 
Tel: 070-636 22 43 
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BILAGA E. 

Hej, 
Vi är två studenter inom Kvalitets- och ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet i 
Östersund. Vi ska under våren genomföra vårt examensarbete, som är en 
magisteruppsats. Vi är intresserade av medarbetares erfarenheter och åsikter i 
införande av förändringar på arbetsplatser. Därför har vi valt att studera hur 
medarbetarna inom hemtjänsten beskriver sina erfarenheter av det nya 
ledningssystemet som infördes på hemtjänstens internportal i Oktober 2012. Med 
ledningssystem menar vi processkartorna inne på internportalen där rutiner och 
instruktioner är kopplade till de arbetsmoment ni ska utföra. 
 
Vi utför en undersökning där drygt 80 medarbetare svarar på enkäter och tre 
personer intervjuas för att få en fördjupad bild av medarbetarnas åsikter. 
 
Du är en av de tre som har blivit slumpmässigt utvald för att delta i intervjudelen. 
Intervjuerna kommer att utföras i avskilt rum på arbetstid och kommer att vara i max 
30 minuter. Dina svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och anonymt, och 
kan därför inte spåras tillbaka till dig som medarbetare. Endast vi och vår handledare 
(se nedan) kommer att ha tillgång till insamlad data. Resultaten av vårt 
examensarbete kommer sedan att presenteras i maj 2013 för Hemtjänstens 
områdeschef och kvalitetsstödjare samt lärare och klasskamrater inom Kvalitets- och 
ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet. 
 
Din intervjutid är: kl 13.00 den 27/2, 28/2 eller 1/3. 
 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst under intervjun 
avsluta din medverkan. Du har även möjlighet att avstå helt ifrån att delta igenom att 
kontakta oss (se nedan) eller din enhetschef innan intervjun.  
 
Vi är mycket tacksamma för Din medverkan! 
 
Ingibjörg Ferrau Ólafsdottir   
e-post: inla1101@student.miun.se 
 
Viktoria Sigtryggsdottir  
Tel: 073-037 84 28  
e-post: visi1102@student.miun.se 
 
Handledare:Roland Harnesk 
roland@harnesk.info 
Tel: 070-636 22 43 
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BILAGA F. 

Statistik för medarbetare inom HEK jämförd med respondenters i 
enkätundersökning. 

Statistik för medarbetare inom HEK 

 

Figur 1. Medarbetares åldersfördelning inom HEK. 

 

 

Tabell 1. Medarbetares utbildning och könsfördelning inom HEK. 

Utbildning Kvinnor Män Alla Andel 

Undersköterskor 328 13 341 79% 

Vårdbiträde 91 1 92 21% 

Summa 419 14 433 100% 

Andel 97% 3% 100% 
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Statistik för respondenter i enkätstudie 

 

Figur 2. Högsta avslutade utbildningsnivå för enkätrespondenter.  

 

  

Figur 3. Åldersfördelning bland respondenter i enkätstudie. 
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BILAGA G. 

 
Resultat 

 

 

Figur 1. Medabetarnas valda alternativ för påståendet: "Ledningssystemet har underlättat för mig att 
hitta aktuella skriftliga rutiner". 

 

   

Figur 2. Jämförelse av svarsfrekvens för påståendet "På lång sikt tror jag att ledningssystemet 
kommer att påverka hemtjänsten positivt"(19, i svart) och "Jag tror att på lång sikt kommer 
ledningssystemet att påverka hemtjänsten negativt." (23, i vitt), efter att svaren speglats för den 
senare frågan. 
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Figur 3. Medabetarnas valda alternativ för påståendet: "Med ledningssystemet har min 
arbetsbelastning ökats". 

 

 

Figur 4. Medabetarnas valda alternativ för påståendet: " Jag tycker att hemtjänsten har den kapacitet 
som behövs för att kunna införa ledningssystemet på ett lyckat sätt". 
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Figur 5. Medabetarnas valda alternativ för påståendet: " Jag har förtroende för vår enhetschef". 
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BILAGA H. 

 

Reliabilitetsmätning med “alternativa förklaringar” 
 
Två par med frågor användes för att jämföras med varandra och mäta reliabilitet. 
Svaren på frågorna 19 och 23, efter att svaren speglats för den senare frågan, visas i 
figur 5.9. 

 

 
Figur 1. Jämförelse av svarsfrekvens för påståendet " På lång sikt tror jag att ledningssystemet 
kommer att påverka Hemtjänsten positivt" (19, i svart) och " Jag tror att på lång sikt kommer 
ledningssystemet att påverka Hemtjänsten negativt" (23, i vitt), efter att svaren speglats för den senare 
frågan. 

 
Frågorna 17 och 26 utgick ifrån samma sorts jämförelse som ovan där resultatet av 
den negativt laddade frågan (26) speglades (se figur 5.10). 

 
Figur 2. Jämförelse av svarsfrekvens för påståendet: “jag tycker att tidigare förändringar (till exempel, 
införing av nya system) inom Hemtjänsten har lyckats bra” (17, i svart) och “jag har haft dålig 
erfarenhet av tidigare förändringar inom Hemtjänsten” (26, i vitt), efter att svaren speglats för den 
senare frågan. 

 
Resultatet visar att reliabiliteten för fråga 19 och 23 är ganska hög eftersom 
medarbetarnas svarsfrekvens hade en ganska lik spridning (Bell, 2006). Det samma 
kunde däremot inte sägas om fråga 17 och 26 där svaren för fråga 17 hade en 
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väldigt olika spridning än svaren vid fråga 26. Detta kan till exempel innebära att 
medarbetare tyckte att dessa frågor handlade om olika saker eller att frågorna inte 
var motsatser till varandra. Det vill säga att trots att många var eniga om att tidigare 
förändringar hade gått bra behöver det inte innebära att de hade haft god erfarenhet 
av tidigare förändringar. 
  


